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[Nummer 1 - 30 januari 1982]
Grote neuzen en ander nieuws
Tintenfass
De Duitse tekenaar Loriot voegt van tijd tot tijd een tekening toe aan zijn serie over
Grote Duitsers. Ze duiken onder meer op in het onovertrefbare tijdschrift Tintenfass
van de Zwitserse uitgeverij Diogenes. Het grote van deze Duitsers laat Loriot vooral
uitkomen door het aanbrengen van wat accenten, in het bijzonder van de neus. Hoe
miniscuul die in werkelijkheid ook is, Loriot transformeert hem tot buitengewone
proporties, zodat al deze grote Duitsers afkomstig lijken te zijn uit het circus.
Tintenfass is een onregelmatig verschijnend tijdschrift onder redactie van Gerd
Haffmans. Het buitengewone er aan is dat Haffmans blijkbaar uitgaat van de gedachte
dat, als men een aardig tijdschrift wil maken, daarvoor gebruik moet kunnen maken
van teksten uit alle tijden. Dus vindt men Philip Roth naast Gustave Flaubert, Tomi
Ungerer naast Gustave Doré, Anton Tjechov naast Bertolt Brecht. Haffmans is in
een bevoorrechte positie omdat hij gebruik kan maken van de boeken die Diogenes
uitgeeft. Daardoor is het een buitengewoon onderhoudend en geestig tijdschrift waarin
proza van Nietzsche, Alfred Andersch, Fritz Mauthner en vele anderen wordt
afgewisseld met het werk van de beste tekenaars: Ungerer, Doré, Paul Flora, Saul
Steinberg, Edward Koren, Luis Murschetz. In het onlangs verschenen nummer 4
komen zij allemaal voor. Daarin staat ook een bijdrage van Eckhard Henschied
getiteld Kritische-Theorie-Anekdoten, waarin Theodor Adorno, Herbert Marcuse,
Walter Benjamin en Max Horkheimer optreden. De anekdoten maken een apocriefe
indruk, maar het is niet duidelijk of dat voor honderd procent is. De tekening van de
bronstige schrijver op het omslag van deze Boekenbijlage is van Tomi Ungerer en
afkomstig uit Tintenfass. (Het wordt geimporteerd door Nilsson & Lamm en kost f
14,10)

Arthur Schopenhauer

Venster
De redactionele inleiding van het eerste nummer van het nieuwe literaire tijdschrift
Venster heeft veel weg van een bloemlezing uit redactionele inleidingen van alle
nieuwe literaire tijdschriften die in de twintigste eeuw in Nederland zijn verschenen.
‘Jong talent’, ‘veelzijdig’, ‘wij oordelen niet maatschappelijk, maar literair’, ‘door
het venster van het literaire het kloppend hart van de mens zien’. Een oud appeltje
in een nieuw mandje. De praktijk is altijd anders, dat blijkt uit een aantal bijdragen
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in dit eerste nummer. Interessant, maar wat conventioneel geschreven is het essay
van Frits Vaandrager over Bloemen in het werk van Marcel Proust. Ook: de aandacht
voor de vergeten Dadaist Walter Serner; en het essay van Peter Bruynings Ingenhoes
over de invloed van Wittgenstein of W.F. Hermans. Het proza van Victor de Lange
en Louis Bastion is van het type ‘ik zuchtte kreunend’, maar dat van Wouter Konings,
Blessuretijd, valt op door de afgemeten zinnen en de nuchtere toon. Venster staat
onder redactie van Roland Asberg, Jérôme Gommers, Peter de Knegt en Arjan
Loeffen, vier studenten in Leiden. (Duizenddraadsteeg 3, 2312 VT Leiden.)

Rampendans
‘De Ramschj-vloer dreunt aan alle kanten/
Een troepje uitgevers-giganten/
Danst met de tutu's op de popo's
De Rampen-dans van Berlioz.’

Bovenstaand versje is een enigszins frivool verslag van de stemming die in wat heet
‘het boekenvak’, heerst. Men bespeurt daar, als overal, een terugslag. Elsevier krimpt
in, De Bezige Bij brengt het aantal titels voor 1982 drastisch terug. De kleine
uitgeverijen redden het soms niet. Thomas Rap, Corrie Zeelen en Lotus verdwijnen.
En in nummer 50 van Boekblad staat onder het kopje Prijsopheffingen een weinig
opwekkend lijstje met titels waarvan de prijs dus opgeheven wordt, een uitdrukking
voor het feit dat die boeken in de ramschj gaan. Het gaat bij Bert Bakker bij voorbeeld
om alle dagboeken van Anaïs Nin, waarover bij verschijnen de kritiek zich toch
lovend uitsprak. De Leidse uitgever Brill heft de prijs op van twaalf boeken over
locomotieven, metro's, paardentrams en andere vervoermiddelen. Bij Querido
verdwijnt onder andere Bernlefs De man in het midden, acht boeken van Herman de
Man en de bundel essays Acht over Gorter. En ook De Arbeiderspers ruimt flink op:
Het volle literaire leven van Jan Brokken; De veren van de haan van Conrad Detrez;
Handke's Horror; een boek van Hesse en een van Hamsun, auteurs die het toch jaren
moesten kunnen uithouden; William Kuik, Paul Léautaud, Piet Paaltjes, Karin Struck,
Paul Theroux, Phyllis Chesler, André Glucksmann en Henry Bernard Levy en zelfs
Sartre's Revolutie en literatuur worden van hun prijs ontheven.

Uitverkoren
Idee en verbeelding door J.J.A. Mooij (Van Gorcum). Een essay over de filosofische
aspecten van de literatuurbeschouwing waarin een onnadrukkelijk pleidooi wordt
gehouden voor vindingrijkheid in de studie van literatuur.
If on a Winters' Night a Traveller door Italo Calvino (Secker & Warburg/Keesing)
Een ingenieus en onderhoudend verhaal in een verhaal in een verhaal. (Zie pag. 38)
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Animals, Animals, Animals door George Booth (red) e.a. (Spherepaperback/Van
Ditmar) Een grote verzameling cartoons over dieren, Arno tot Thurber, van Blechman
tot Sorel.

Elliott Banfield

Prinses met het gouden haar door Edmund Wilson (De Arbeiderspers) Herdruk
van de Nederlandse vertaling van de roman die, blijkens het recent gepubliceerde
dagboek van Wilson, vol autobiografische verwijzingen zit. Nawoord van John
Updike.
De wisselwachter door Jean Paul Franssen (De Harmonie) Een debuut-novelle in
een wat archaïsche omgeving gesitueerd, maar in een opvallende stijl geschreven.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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De regels van het goddelijk spel
Nabokov als professor over de Russische literatuur
Lectures on Russian Literature door Vladimir Nabokov Uitgever:
Harcourt Brace Jovanovich, 324 p., ± f60, - Importeur: Feffer & Simons
Kees Verheul
Te oordelen naar de postume publikaties van en over zijn werk is Vladimir Nabokov
ook na zijn dood in 1977 een populaire schrijver gebleven. Behalve heruitgaven en
nieuwe vertalingen verschijnen er bijna jaarlijks nieuwe teksten uit zijn nalatenschap,
die in en buiten Amerika aandacht van de pers krijgen en goed worden verkocht. De
grote Nabokov-aanwinst van dit jaar is Lectures on Russian Literature - een boek
dat samen met het in 1980 uitgekomen Lectures on Literature de totaliteit weergeeft
van de aantekeningen die Nabokov tussen 1941 en 1958 als literatuurdocent voor
zijn colleges heeft gebruikt.
Het boek is uitgevoerd op een manier die past bij het postume werk van een
gevierde schrijver - gebonden, in een fors formaat en met een overvloed aan foto's
waarop je Nabokovs handschrift tot in de fijnste potloodlijntjes kunt ontcijferen.
Door deze opzet en de daarmee overeenkomdende prijs lijkt de uitgave gericht op
een exclusief publiek. Het is te hopen dat er binnen niet al te lange tijd ook een
soberder editie zal volgen, want de inhoud van Lectures on Russian Literature is niet
alleen interessant voor de liefhebber die alles van de Russisch-Amerikaanse meester
verzamelt. Het wordt langzamerhand tijd het weinige echt geniale van het niet meer
dan briljante in Nabokovs oeuvre te scheiden. Dat zijn collegeteksten tot de eerste
categorie behoren, geloof ik niet. Maar ze bevatten zo'n grote rijkdom aan vondsten
en getuigen van zoveel betrokkenheid bij de stof, dat ze naar mijn mening in waarde
onmiddellijk volgen op Nabokovs beste romans - Dar (The Gift), Pnin, Lolita, Pale
Fire -, zijn memoires en enkele hoogtepunten uit zijn poëzie.
Dat Nabokovs aantekeningen voor zijn lessen over Europese en Russische literatuur
twee uitstekend leesbare boeken hebben opgeleverd, is te danken aan een vérgaande
vorm van perfectionisme. Nabokov was door welke oorzaak dan ook - twijfel aan
de kwaliteit van zijn gesproken Engels of misschien een beroepsmatige angst voor
het niet geplande, op papier gefixeerde woord - een docent van het type dat niets aan
het toeval overlaat. Voordat hij aan zijn academische carrière in de USA begon heeft
hij, naar hij in interviews heeft verteld, ongeveer tweeduizend bladzijden met
uitgewerkte collegestof op schrift gesteld. Tijdens zijn hele professorale loopbaan eerst, van 1941 tot 1948, aan het Wellesley College voor meisjes en daarna, van 1948
tot 1958, aan de universiteit van Cornell - zou hij op dit in een paar maanden voltooide
karwei hebben kunnen teren. Zelfs als we Nabokovs verhaal, zoals vaak bij hem
gewenst is, met een korreltje zout nemen en veronderstellen dat hij in de loop van
de tijd allerlei aanvullingen bij zijn oorspronkelijke manuscript heeft gemaakt, blijkt
verreweg het meeste dat hij tijdens zijn college-uren te berde heeft gebracht letterlijk
van papier te zijn opgelezen. Hoe weinig Nabokovs voordrachten van improvisaties
hadden, laten de reproducties in Lectures on Russian Literature zien; de bladzijden
met de voor zijn Amerikaanse gehoor bedoelde teksten in het Engels zijn regelmatig
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voorzien van Russische regie-aanwijzingen voor privé-gebruik zoals: ‘dit heel
langzaam’ en ‘op horloge kijken’.

Radiostation

Nabokov in 1947

Nabokovs schets van de kleding die Kitty in ‘Anna Karenina’ op de ijsbaan draagt

Docenten die met een kant en klare, al meerdere malen voorgedragen tekst de
collegezaal binnenkomen, scheppen weinig ruimte voor een gedachtenwisseling of
zelfs maar een respons. De afstand tussen Nabokov en zijn toehoorders moet dan
ook groot geweest zijn - typerend is dat hij zelf het plan lanceerde zijn lessen via het
lokale radiostation uit te zenden en zich zelf en zijn studenten zo de moeite van het
bij elkaar komen te besparen. Toch blijken Nabokovs colleges, als je ze leest,
allerminst ‘academisch’ te zijn in de negatieve zin van saai en onpersoonlijk. Ze
suggereren een spreker die met hart en ziel verknocht is aan zijn onderwerp, zijn
publiek op alle manieren voor dit onderwerp probeert te winnen en zijn eigen
partijdigheid daarbij bewust intact laat. Zijn voornaamste doel is zijn studenten te
maken tot wat hij zelf noemt ‘goede, voorbeeldige lezers’ - literatuurliefhebbers die
een boek waarderen om de esthetische bedoelingen van de auteur en de verfijndheid
van de technische middelen waarmee ze zijn uitgevoerd. Juist door zijn persoonlijke
sympathieën en antipathieën te benadrukken, voedt Nabokov zijn toehoorders op tot
het ontwikkelen van een zelfstandig oordeel. Hij stelt bij voorbeeld: ‘I am very eager
to debunk Dostojevski’ - ‘ik doe niets liever dan Dostojevski van zijn voetstuk stoten’
- en voegt daar even later bij een bespreking van diens werk aan toe: ‘some of you
may like it more than I do’. Nabokov onderstreept tegenover zijn studenten ook graag
zijn verbondenheid met de behandelde stof door zijn toevallige levensomstandigheden.
Bij zijn karakterisering van het St. Petersburg uit de periode van Anna Karenina kan
hij niet nalaten terloops te vertellen dat hij zelf een kleine dertig jaar later in deze
stad werd geboren. Bij de bespreking van Dostojevski's gevangenschap in de
Petersburgse Petrus en Paulusvesting vermeldt hij
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dat een voorvader van hem, een zekere generaal Nabokov, er destijds de commandant
van was.
Gezien de tijd waarin Nabokov zijn collegestof heeft opgesteld, was zijn benadering
van literatuur betrekkelijk origineel. Zeker onder de Russische emigranten waren er
in de jaren veertig en vijftig nog maar weinig aanhangers van de ideeën van de
‘formalisten’ uit de Sovjetunie en de Angelsaksische ‘new critics’ - groeperingen
die zich allebei afkeerden van de tot dan toe gangbare biografische en
levensbeschouwelijke methoden van literatuuronderzoek en in 'plaats daarvan hun
aandacht het liefst richtten op de stijl en de opbouw van een stuk proza of poëzie.
Nabokov hamert er in zijn colleges telkens op dat het hem niet gaat om de ‘algemene
ideeën’ in het werk van een schrijver, maar om ‘concrete woorden en beelden’. Kunst
is ‘a divine game’ - een goddelijk spel met de werkelijkheid, waarvan het mechanisme
zich tot in de details laat analyseren. Dergelijke ideeën van Nabokov, die in 1981
niet veel meer dan een gemeenplaats zijn, klinken in Lectures on Russian literature
als een met gloed te verdedigen, nog maar sinds kort ontdekte waarheid. Toch ligt
Nabokovs grote kracht niet in het propageren van een bepaalde literatuuropvatting.
Daarvoor blijven zijn uitspraken over de aard van zijn benadering, afgezien van één
algemene voordracht in Lectures on Literature, te incidenteel en te oppervlakkig Nabokovs colleges waren bedoeld als ‘inleidingen’ voor jongerejaars studenten. Al
zijn esthetische gevoel en vindingrijkheid is geconcentreerd op het doorzichtig maken
van het kunstwerk dat hij onder handen heeft. Aan het helder generaliseren van
inzichten die hij al pratend over die en die roman of dat en dat verhaal uiteenzet,
komt hij zelden toe.

Conventionaliteit
Wat mij behalve het ontbreken van samenvattende conclusies en diepergaande
uiteenzettingen over zijn methodiek in Nabokovs Lectures on Russian Literature
ook teleurstelde was de conventionaliteit van zijn waarderingen van de klassieke
Russische schrijvers. Noch in zijn keuze van de te bespreken auteurs noch in de
manier waarop hij hen karakteriseert wijkt hij wezenlijk af van de traditionele
handboekenwijsheid. Ook bij hem is Toergenjev de overbewuste stilist met een
verwerpelijk gebrek aan wilskracht, Tolstoj de geniale herschepper van het leven en
Tsjechov de sensitieve melancholicus met de grijze tussentinten. Zelfs in zijn aversie
van Dostojevski - ook buiten de collegezaal een vast voorwerp van Nabokovs hoon
- was hij minder oorspronkelijk dan zijn bewonderaars soms doen voorkomen.
Nabokovs bekendste voorgangers in de anti-Dostojevski-beweging, de schrijver
Boenin en de literatuurhistoricus Mirsky, gebruikten doorgaans ook hoger staande
argumenten dan de twijfelachtige waarheid dat een lezer, zoals Nabokov in zijn
colleges stelt, de gedragingen van Dostojevski's romanfiguren die ‘net uit een
gekkenhuis komen en op het punt staan ernaar terug te keren, nauwelijks als menselijk
kan aanvaarden’.
Echt tot zijn recht komt Nabokov pas wanneer hij een klassiek werk voor zich
neemt en de kwaliteiten ervan uit de doeken gaat doen. Hij wordt dan meteen zo
interessant en meeslepend dat je je voorneemt de romans en verhalen waaruit hij
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lange passages citeert met een door hem vernieuwde, verscherpte blik te gaan herlezen.
Lectures on Russian Literature bevat onder andere uitvoerige, van grondige studie
en groot inlevingsvermogen getuigende analyses van Toergenjevs Vaders en zonen
en Tolstojs Anna Karenina. Ze behoren, geloof ik, niet alleen voor leken maar ook
voor deskundigen tot het verhelderendste dat over deze boeken is geschreven.
Daarnaast zijn er tientallen bladzijden met aanhalingen uit de besproken werken,
afgewisseld door terzijdes waarin Nabokov telkens de aandacht vestigt op een detail
dat hem treft. Het zijn voor Nabokov vooral de aanschouwelijke kleinigheden - een
bepaalde lichtval, een onwillekeurig gebaar, een vlokje sneeuw op een kledingstuk
- die de illusie van echtheid in het ‘goddelijke spel’ met de realiteit dat kunst is,
compleet maken. Vandaar zijn enthousiasme voor schrijvers als Gogol, Tolstoj en
Tsjechov, die met één schijnbaar onbeduidend trekje een hele wereld kunnen
oproepen. En vandaar ook het belang dat Nabokov hecht aan gegevens waar een
andere commentator stilzwijgend aan voorbij zou gaan. Zo brengt hij de roman Anna
Karenina tot leven door aan de hand van de tekst de plattegrond te reconstrueren van
de spoorwegwagon waarin de heldin van Moskou naar St. Petersburg reist en door
zijn studenten de uitdossing voor te tekenen waarin een van de vrouwelijke bijfiguren
zich op de ijsbaan waagt. Nabokovs uit dergelijke voorbeelden blijkende liefde voor
het concrete als steunpunt voor de fantasie, die hem ook als schrijver van verhalend
proza kenmerkt, maakt Lectures on Russian Literature tot een door de combinatie
van nuchterheid en speelsheid verfrissende aanvulling op de onafzienbare literatuur
over hetzelfde onderwerp.

Geluk
Over de mijns inziens aantrekkelijkste kwaliteit van het boek heb ik nog niet
gesproken. Nabokovs college-aantekeningen waren door hem bedoeld om aan
studenten te worden voorgelezen, niet om te worden gepubliceerd. Overeenkomstig
deze opzet zijn ze grotendeels geschreven in een informatieve, voor Nabokovs doen
betrekkelijk kleurloze taal. Het is een efficiënt, goed lopend Engels, met hier en daar
een charmant Russisme (‘to like more’, ‘to see as dream’), dat de bedoelingen van
de spreker overbrengt zonder aandacht te vragen voor zijn verbale meesterschap.
Maar telkens komen er, midden in dit stilistisch neutrale betoog, passages voor waarin
Nabokov zijn talent voor het bedenken van onvergetelijke formuleringen uitleeft.
Op zulke momenten gebeurt er hetzelfde wonder dat je bij Nabokovs beste
verhalende proza om de paar regels verrukt doet glimlachen en worden zijn colleges
over literatuur een praktische demonstratie van wat voor effecten van schoonheid en
precisie een geboren taalkunstenaar met zijn materiaal teweeg kan brengen.
Van woordspelingen - een van zijn meest geliefde, minst subtiele en elders in zijn
werk nogal eens hinderlijk overheersende effecten - maakt hij gelukkig nauwelijks
gebruik. De enkele keer dat hij dit wel doet lukt het hem ook werkelijk geestig te
zijn, zoals wanneer hij van Tolstoj zegt: ‘he toys, he Tolstoys with words’. Maar
verreweg het indrukwekkendst is het, Nabokov te zien omgaan met de beeldspraak.
De uitdrukking ‘opdweiloperatie’ voor de fase in een roman, waarin het verhaal over
zijn climax heen is en de auteur de handeling moet afronden, is feilloos gevonden.
Hetzelfde geldt voor Nabokovs omschrijving van de behaaglijke, narcistische
breedvoerigheid van Toergenjevs stijl in zijn landschapschilderingen: ‘als Toergenjev
gemakkelijk gaat zitten om een landschap te bespreken, merk je dat zijn aandacht in
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beslag wordt genomen door de broekplooi van zijn volzin; hij slaat zijn benen over
elkaar terwijl hij een blik werpt op de kleur van zijn sokken.’ Als laatste voorbeeld
wil ik Nabokovs karakterisering aanhalen van de exquise taalkundige middelen
waarvoor Tsjechov met zijn ingetogenheid in tegenstelling tot de spreker zelf geen
belangstelling had. Nabokov somt ze zo op: ‘het sappige werkwoord, het
broeikas-adjectief’ en ‘het crème de menthe epitheton, binnengebracht op een zilveren
dienblad’.
Verbluffend originele inzichten in de Russische literatuur geven bovenstaande
citaten niet. Maar ze vatten het bekende zo welsprekend samen, dat iedere student
het begrijpen en onthouden zal. Daarbij verschaffen ze je, of je ze nu hoort of leest
en of je nu wel of niet met de Russische literatuurgeschiedenis vertrouwd bent, door
hun fantasievolle trefzekerheid een sensatie van geluk. Het is precies deze sensatie
die voor Nabokov de kern vormt van elke kunstbeleving.
■
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Is een gestreepte pyama een gevangenis?
De taal die kleren wel of niet spreken
The Fashionable Mind door Kennedy Fraser Uitgever: A. Knopf, 270 p.,
f42, - Importeur: Van Ditmar
The Language of Clothes door Alison Lurie Uitgever: Random House,
273 p., f60,20 Importeur: Van Ditmar
Lodewijk Brunt
De manier waarop vrouwen uit de hogere kringen in de Verenigde Staten zich
omstreeks de eeuwwisseling kleedden was voor de socioloog Thorstein Veblen
aanleiding om te spreken van een ‘demonstratieve verspilling’. Schoenen met hoge
hakken, lange rokken, een knellend corset en elegante hoeden hadden niets met
bescherming tegen de weersomstandigheden te maken of met het gemak van de
draagster, maar drukten in de eerste plaats uit dat het hier ging om iemand met een
hoop geld en daardoor een hoge status.
Vrouwen met zulke kleren lieten op niet mis te verstane wijze zien, dat ze waren
vrijgesteld van alles dat zweemde naar produktieve arbeid. Hoe eleganter de stijl,
hoe duidelijker het bewijs van gedwongen nietsdoen. Het corset was hierin een
centraal element. Veblen noemde het dragen van dit kledingstuk een vorm van
‘verminking’, die nodig was om vrouwen te beroven van een deel van hun
levenskracht, zodat ze totaal arbeidsongeschikt werden. Misschien verloren ze zo
iets van hun aantrekkelijkheid, maar dat werd ruimschoots goedgemaakt door de
hoge status die te beurt viel aan een duur en ziekelijk wezen.
Mannen demonstreerden hun onafhankelijkheid van produktieve arbeid op andere
manieren, bij voorbeeld door zich altijd te scheren. Veblen was over die gewoonte
trouwens niet erg te spreken, hij vond het een ongewenste naäperij van een mode
die was voorgeschreven aan lijfbedienden en verwachtte dat dit gebruik ‘...spoedig
de weg zou gaan van de gepoederde pruik die onze grootvaders droegen’.

Foto uit The Language of Clothes door Alison Lurie

Kleding, uiterlijk in het algemeen, zo was de strekking van Veblens overwegingen,
fungeert als een soort reclameboodschap: mensen kunnen er gebruik van maken om
de superioriteit van hun levensstijl mee uit te dragen
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Gezien het nieuwe boek van Alison Lurie, The Language of Clothes, heeft deze
zienswijze nog weinig aan actualiteit ingeboet. Lurie gaat echter een stuk verder dan
Veblen, ze beweert dat kleding veel méér uitdrukt dan alleen status en rijkdom. ‘Lang
voordat ik je op straat, tijdens een vergadering of op een feestje voldoende genaderd
ben om je aan te spreken, heb je me door je kleren al laten weten tot welk geslacht
je behoort, hoe oud je bent en uit welke klasse je stamt,’ spreekt ze de lezer
zelfverzekerd toe, ‘en het is zeer waarschijnlijk dat ik al goed geïnformeerd (of
misleid) ben over je beroep, milieu, persoonlijkheid, opvattingen, smaak, seksuele
verlangens en huidige stemming.’ Kleding is in haar ogen een klare taal, waarvan
de woorden bestaan uit kledingstukken, haardracht, lichaamsversierselen en make-up.
The Language of Clothes is te zien als een soort woordenboek van de kledingtaal.
Wie op grond van Luries reputatie als romanschrijfster zou verwachten hier een
dictionaire aan te treffen die kan dienen als onfeilbare gids in het dagelijkse leven,
komt echter bedrogen uit. ‘De Rus met zijn beremuts en zijn berejas is een Russische
beer,’ merkt ze op in haar hoofdstuk over de relatie tussen kleding en seks, ‘en het
meisje dat in haar nieuwe jas van schapevacht naar haar eerste bal gaat is een lam
dat naar de slachtbank wordt gevoerd.’ Luries betoog is een grauwe opéénhoping
van dergelijke banaliteiten, de schitterende illustraties die door Doris Palca
bijeengezocht zijn, vormen de vlag op een modderschuit. Er wordt heel wat
gesuggereerd bij Lurie, nergens maakt ze haar pretenties over de grote
informatiewaarde van kleding waar; het kan steeds vriezen, maar voor hetzelfde geld
ook dooien.

Freud
Lurie is dol op vulgair-psycho analytische interpretaties, maar komt niet verder dan
Freud zelf ook al was gevorderd. Het handtasje als seksueel symbool ontbreekt
uiteraard niet: ‘Een grote, openstaande tas suggereert een openhartige natuur, vol
van goed vertrouwen, iemand die emotioneel en seksueel toegankelijk is.’ Als
rechtgeaard Freudiaan let ze scherp op de ambivalentie van sommige soorten kleding.
Zo zou een vrouw in de Annie Hall Look uitdragen dat ze een toffe meid is, niks
delicaat of mysterieus, maar gemakkelijk en overal voor te porren. Ze is welhaast
een jongen van de gestampte pot. Ze laat echter ook iets anders weten, namelijk dat
ze eigenlijk een kind is dat zich voor de gein heeft gekleed in de spullen van haar
vader of grote broer. Er gaat dan ook geen échte concurrentie van haar uit, eerder
een zekere hulpeloosheid die mannen ertoe uitnodigt het roer in handen te nemen,
zelfs als het gaat om brekebenen als Woody Allen. Net zo'n staaltje van analytisch
vernuft is te vinden in Luries interpretatie van Punk Look. Ze beschouwt deze stijl
als een ‘vraag om aandacht, samen met een uitroep van woede over degenen die in
het verleden aandacht voor deze kinderen hadden moeten hebben, maar dit nalieten:
ouders die te onvolwassen waren of uitgeput; ongevoelige of hulpeloze onderwijzers
en sociaal werkers; een welvaartsstaat die zich niet leek te interesseren voor hun
welzijn en geen werk had voor de meesten’. Tegelijkertijd betekende deze mode nog
iets anders:
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een verlangen naar ‘de liefde en zorg die we aan hele kleine kinderen schenken’. De
veiligheidsspeld die door een oorlelletje is gestoken ‘herinnerde iedere moeder aan
het afschuwelijke moment dat ze nét zo'n ding in haar kleine schatje stak in plaats
van in zijn luiers. De ketting die het ene been met het andere verbond suggereerde
niet alleen geweld, onderwerping en seksuele perversie - het dwong de drager tevens
om korte, aarzelende, aandoenlijke kleuterstapjes te doen’.

Vruchteloos
Als dit een ‘taal’ is, wie zou zich daarin dan in godsnaam kunnen redden, behalve
Alison Lurie? Zou je er écht iets aan hebben in het sociale verkeer als je wist dat
blauw de kleur is van de hemel en verafgelegen bergen en dat blauwe kleren dus een
zekere afstand suggereren? Of dat je aan de gestreepte pyama's van echtgenoten kunt
aflezen dat het huwelijk een soort gevangenis is? Luriers betekenissen voor allerlei
‘kledingwoorden’ zijn willekeurig bijeengeraapt, subjectief en vaak vér gezocht.
Haar betoog is daardoor chaotisch en haar stellingen hebben meestal het karakter
van ad hoc-uitspraken. Ze neuzelt maar door, er zit kop noch staart aan. Wil je de
analogie tussen kleding en taal zo consequent toepassen als Lurie in haar inleiding
belooft, dan zul je behalve op de betekenis van ‘woorden’ ook moeten ingaan op de
regels waarmee je die woorden tot ‘zinnen’ samenvoegt. Lurie beweert weliswaar
dat kleding een eigen grammatica heeft, maar doet niet de minste moeite om daarover
iets te verduidelijken. Ze heeft het vermoedelijk niet gekund, want haar uitgangspunt
is vruchteloos: ze ziet kleding veel te veel als zelfstandig verschijnsel waarvan de
betekenis op zich zelf vastgesteld zou kunnen worden, los van enige sociale context.
Uit het feit dat kleding, in de ruimste zin van het woord, al zou oud is als de mensheid,
trekt ze de foute conclusie dat de kledingtaal daarom een ‘oudere’ en ‘meer universele’
taal zou zijn dan het gesproken woord. In moderne, geïndustrialiseerde samenlevingen
- waar Luries meeste aandacht op gericht is - heeft kleding een zeggingskracht die
beperkt en vaag is en die onderhevig is aan snelle veranderingen. De kledingindustrie
heeft de onderlinge verschillen tussen garderobes tot subtiliteiten teruggebracht, er
bestaat een onoverzichtelijke hoeveelheid stijlen. Nieuw ontwikkelde modes vinden
binnen korte tijd op grote schaal navolging, waardoor ze hun eigen karakter verliezen.
De relatie tussen uiterlijk en sociale of individuele identiteit is allerminst glashelder,
maar onzeker, betrekkelijk en problematisch. Hoe kleren eruitzien, zegt op zich zelf
weinig of niets, waar het op aankomt is wie ze draagt, wie ze bekijkt, op welke plaats
en in welke situatie.

Modehuizen
Het is opmerkelijk dat Lurie nauwelijks oog schijnt te hebben voor de mogelijkheid
dat mensen op grote schaal zoeken naar andere manieren om hun identiteit tot
uitdrukking te brengen dan door kleding. Bevinden we ons niet bij uitstek in een
tijdperk van onverschilligheid tegenover kleren in het algemeen en mode in het
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bijzonder? Dat is in ieder geval de stellige overtuiging van Kennedy Fraser, schrijfster
van modecolumns in The New Yorker. Over het afgelopen decennium merkt ze op:
‘Mensen deden hun uiterste best om zich te distantiëren van wat hun kleren over hen
zouden kunnen zeggen. (...) Kleding werd losgelaten en zwierf doelloos in de vrije
ruimte, terwijl er niemand was die zich verantwoordelijk voelde.’ Sinds de jaren
zestig zijn kleren steeds meer gedragen én gezien als ‘verzamelingen van bewuste
paradoxen, als ironie, grap of doelbewuste vermomming’.
Frasers The Fashionable Mind is een selectie uit de artikelen die ze vanaf 1970 in
The New Yorker heeft gepubliceerd. Net als Lurie heeft ze oog voor de betekenis
van kleding - vooral voor vrouwen - maar ze let daarbij op totaal andere dingen. Haar
vraagstelling is niet psychoanalytisch, eerder sociologisch: wat is mode? hoe komt
het tot stand? welke relatie bestaat er tussen mode en commercie? welke tussen
ontwerpers en hun cliënten? wat is de rol van fotografen, modejournalisten,
mannequins? In haar ogen is mode heel wat meer dan een doorkijkbloesje of een
beremuts.
Fraser heeft geen afdoende antwoord te bieden op de vraag hoe het komt dat in
de jaren zeventig de mode ingrijpend van karakter veranderd is, maar ze tracht wél
de situatie van verschillende kanten te beschrijven, zowel in de vorm van reportages
als van essays. Na Luries boek, dat soms met een teerkwast lijkt te zijn geschreven,
is het een verademing haar elegante artikelen te lezen. Als een rode draad door haar
hele boek loopt haar overtuiging dat de Parijse haute couture als tooonaangevend
internationaal modecentrum heeft afgedaan. ‘De haute couture is een gedegenereerd
instituut dat wordt gestut door een pluimstrijkende pers. Als de modehuizen van
Parijs twee keer per jaar hun shows houden ten behoeve van de modejournalisten
(...) spannen beide partijen samen om de buitenwereld te laten geloven dat er iets
aan de orde is waarvan in werkelijkheid geen sprake is: iets nieuws. Dit eerste bedrog
wordt aangevuld met een tweede: geen van beide kanten gelooft écht dat nieuwigheid
waardevol is, zelfs als het inderdaad iets nieuws zou zijn wat ze beide met zoveel
ritualistische poeha bezig zijn te lanceren.’ De dagen van Dior, Fath en Balengiaca
zijn voorgoed voorbij. Hun belangrijkste bezigheid - het ontwerpen van nieuwe
stijlen, met als doel deze toe te snijden op de maat van particuliere cliënten - is voor
de huidige modehuizen nog slechts één enkel verliesgevend onderdeeltje van een
onderneming met veel bredere belangen. Er zijn niet voldoende particuliere cliënten
meer voor de haute couture en in plaats van nieuwe snufjes worden juist ‘vertrouwde’
produkten op de markt gebracht. Modeshows zijn eigenlijk alleen nog maar interessant
voor de pers, omdat die op haar beurt zorgt voor gratis publiciteit die ten goede komt
aan de naam van de ontwerper. Daar gaat het om, want die naam is het handelsmerk
van een grote reeks goederen, waaronder prêt à porter-kleding, waarmee de echte
winst wordt binnengehaald. Pierre Cardin leent zijn naam aan truien, stropdassen,
halskettingen, snoep, keukengerei en fietsen; Bohan aan lakens; Givenchy aan
zonnebrillen; Balmain aan pruiken. De meeste ontwerpers zijn in hun ‘eigen’ huis
allang geen baas meer, maar zetbaas voor ondernemingen die voor de marketing van
de nevenprodukten zorgdragen. Fraser zegt: ‘Iedere keer als 's werelds modepers
leutert over de goddelijke nieuwe ontwikkelingen in de collectie van een ontwerper,
verzorgt ze de propaganda voor een groepje succesvolle multinationals.’

Opgeblazen sfeer
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De ondermijning van de traditionele mode-hiërarchie heeft in de hele wereld van de
kleding verwarring gesticht. Begrippen als ‘stijl’, ‘elegant’, ‘chic’ hebben hun inhoud
verloren en uit Frasers geestige verslagen van kledingshows in New York blijkt dat
ook veel ontwerpers buiten de haute couture de kluts volkomen kwijt zijn. Een
opmerkelijk verschijnsel is het steeds meer op de achtergrond raken van de kleren
zélf! De nadruk komt te liggen op de stemming van de cliënten. De shows van nieuwe
collecties vinden meer en meer plaats buiten het atelier van de ontwerper, in
restaurants, disco's, hotels, warenhuizen en danszalen, en ze worden begeleid door
orkesten, lichtshows en een bijkans hysterische opwinding. De kloof tussen wát er
wordt getoond en de manier waarop dit gebeurt krijgt soms absurde dimensies. Zoals
bij de vertoning van de najaarscollectie van Ralph Lauren in 1977. Deze vond plaats
in de Grand Ballroom van het New Yorkse Biltmore Hotel. Er waren duizend mensen
aanwezig. De muziek was oorverdovend en de schijnwerpers die de mannequins
moesten volgen ‘waren krachtig genoeg om vijandelijke vliegtuigen op grote hoogte
in een zee van licht te zetten’. Laurens kleren waren weliswaar niet banaal, maar
konden met de beste wil van de wereld niet worden gezien als iets heel bijzonders.
Een onderdeel van deze opgeblazen sfeer is het optreden van de mannequins. Het
kwam bij geen toeschouwer van een traditionele modeshow op, zegt Fraser, om een
model te beschouwen als een artieste of als iemand die zo nodig aan zelfexpressie
moest doen. Dat is radicaal veranderd. Mannequins hebben blijkbaar ontdekt dat ze
menselijke wezens zijn en ze eisen een flink deel van de show voor zich op. Je hebt
volgens Fraser soms het gevoel getuige te zijn van een ‘creatieve speelplaats waar
mannequins tientallen leuke expressieve kunstjes hebben bedacht, variërend van
fluitspel, breien en het rondzwaaien van brandende zaklantaarns tot het aanbrengen
van lipstick op elkaars mond’. Een soortgelijke ontwikkeling heeft zich voorgedaan
in de modefotografie, waar het verstilde, anonieme model - een perfecte schoonheid
in de perfecte stemming - vervangen is door groepjes clowneske types, die met wijd
open monden en onder kennelijk grote hilariteit aankondigen dat het leven één groot
feest is. Fraser kan zich goed voorstellen dat bij de aanblik hiervan vele mensen zich
totaal buitengesloten voelen. Wrang merkt ze op: ‘De ideale dame in haar ideale
omgeving zal misschien wel helemaal uit het beeld worden weggevaagd of ze zal
gezelschap krijgen van springers en lachers. Als die invasie plaatsvindt, zal de mythe
van elegantie voorgoed in lucht zijn opgelost.’
Vervolg op pagina 9
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Mrs. Trilling vs. Mrs. Harris
De crime passionel op de Scarsdale-dokter is niet netjes
Mrs. Harris The Death of The Scarsdale Diet Doctor door Diana Trilling
Uitgever: Harcourt Brace Jovanovich, 340 p., f50,40 Importeur: Feffer
and Simons
Doeschka Meijsing
Mocht de wereld ooit zoveel vooruitgang tonen in menselijkheid, gelijkberechtiging
en vrijheid dat er in die fractie van een seconde van jouw conceptie een fee gebogen
stond boven het bed van je ouders om je toe te fluisteren: ‘Je mag drie wensen doen:
Wil je als man of als vrouw geboren worden? Wil je gelukkig of ongelukkig zijn?
Wil je in de Verenigde Staten of in Frankrijk leven? Maar pas op: slechts de eerste
van de drie wensen komt zeker uit!’ - ik zou als eerste wens te kennen geven in
Frankrijk te willen wonen. Met wens nummer twee en drie zou ik later wel zien hoe
het valt, zou ik denken. Vanwaar die voorkeur van Frankrijk boven de Verenigde
Staten? Als ik een batterij van redenen buiten beschouwing laat waardoor die keus
wellicht anders had kunnen uitvallen, dan is de uitkomst van de aftreksom dat er in
de Franse jurisprudentie de verzachtende omstandigheid bestaat van de ‘crime
passionel’, terwijl in de Verenigde Staten - nadat een jury haar ‘schuldig’ over je
uitgesproken heeft - Diana Trilling nog eens een bestseller over je schrijft.
Ik trek me met dit understatement maar even het lot aan van Mrs. Harris, schuldig
bevonden aan moord en veroordeeld tot vijftien jaar gevangenschap, over wie Diana
Trilling, weduwe van de criticus Lionel Trilling, schrijfster van de bundels essays
Clarement Essays en We must march my Darlings, uitgeefster van het werk van D.H.
Lawrence, uitgeefster van het twaalfdelige Uniform Edition of the Works of Lionel
Trilling, volgens het blad Interview van Andy Warhol een ‘blazingly intelligent’
boek heeft geschreven.

Mrs. Harris

Wel, ‘blazingly intelligent’ is het boek nauwelijks te noemen. Het bestaat uit drie
delen: Looking back, waarin Mrs. Trilling uitlegt waarom de zaak Mrs. Harris haar
zo fascineerde en waarom haar oordeel over Mrs. Harris in de loop van het proces
zo drastisch veranderde; The Trial, het middengedeelte waarin Mrs. Trilling met
werkelijk voorbeeldige ijver 243 bladzijden lang het proces van dag tot dag volgt de getuigenverklaringen over kogelbanen, over tijdstippen, over voorwerpen die wel
of niet op die en die plaats lagen, over pyjamaknoopjes van het slachtoffer -; en ten
slotte het derde gedeelte After The Verdict, waarin Mrs. Trilling nog eens herhaalt
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wat ze het hele boek door tussen de regels door maar niet kon verzwijgen. Met als
toegift de laatste alinea van het boek waarin Mrs. Trilling haar opinie ventileert dat
Mrs. Harris waarschijnlijk in de gevangenis beter af is dan daarbuiten: ‘She may now
be splendid in a way that she never knew how to be or dared to be.’ Einde. Doek.
Mrs. Harris voor vijftien jaar uit het zicht verdwenen en Mrs. Trilling op de foto in
bijna elke Amerikaanse krant.

Snobisme
Ergens onderweg in het boek heeft Diana Trilling, nadat de jury het schuldig heeft
uitgesproken, een vraagje gesteld: ‘What went wrong?’ En dat vraagje blijft in het
hoofd van de lezer hangen, zowel met betrekking tot Mrs. Harris als met betrekking
tot het boek over haar van Mrs. Trilling.

Mrs. Trilling

Het allereerste wat er verkeerd ging is natuurlijk het feit dat Mrs. Harris, hoofd
van een chique school voor meisjes, zesenvijftig jaar oud, op een avond in maart
1980 in haar auto stapte om vijf uur onderweg te zijn naar haar
minaar-sedert-veertien-jaar, de in Amerika zeer bekende dokter Tarnower, uitvinder
van het zogenaamde Scansdale-dieet dat iedere Amerikaanse vrouw wel een keer
heeft uitgeprobeerd, en dat er bij aankomst - omstreeks het middernachtelijk uur in de slaapkamer van de dokter een strubbeling volgde, waarbij vier schoten vallen
en de dokter het leven laat. Daarop volgt een van de langste moordprocessen van de
eeuw in Amerika en verdwijnt Mrs. Harris achter de tralies.
Het tweede wat er misging was de ongekende publiciteit die de moord op de
Scarsdale-dieet dokter teweegbracht. Daarvoor waren alle ingrediënten aanwezig:
een beroemde en rijke dokter die in bekende kringen vertoefde (de uitgever Knopf
behoorde tot zijn vrienden); een keurige oudere dame, hoofd van een ‘very
fashionable’ school voor meisjes, van wie niemand zou willen aannemen dat ze het
woord ‘minnaar’ in haar vocabulair had, en zeker niet dat ze in die zin ‘praktizerend’
was, zoals dat heet. En ten slotte een mengeling van drugverslaving, kogels en bloed.
De kranten konden er niet genoeg van krijgen.
En het laatste wat er misging was dat Mrs. Diana Trilling, wie weet aangetrokken
door het succes van Truman Capote en Norman Mailer - het lijkt wel of de schrijvers
in Amerika niets meer kunnen verzinnen en hun toevlucht moeten nemen tot échte
misdaad - in haar boek Mrs. Harris een poging doet een portret te schilderen van de
beschuldigde, dat bestaat uit een merkwaardige mengeling van sociologie, psychologie
en verregaand cultureel snobisme.
In het begin, zo laat Mrs. Trilling ons in haar eerste zinnen weten, kon ze moeilijk
verklaren waarom het geval Mrs. Harris haar zo fascineerde. Ze voelde sympathie
voor de ‘headmistress’, die zo het slachtoffer leek van een zeer welvarend arts die

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

haar na veertien jaar wilde afdanken om een jongere minnares te nemen. Diana
Trilling ging op zoek naar de woning van de dokter waar het drama zich had
afgespeeld, ze ontwikkelde een gezonde afkeer voor de pretentieuze, smakeloze
levensstijl van de dokter. Ze was bereid enige aandacht te schenken aan de lezing
van de verdediging, dat Mrs. Harris die bewuste nacht naar haar minnaar reed, omdat
ze ten einde raad was, jaren onder de pillen had gezeten die de dokter voor haar
uitschreef, zich aan de kant gezet voelde, en van plan was, na een laatste gesprek
met de dokter, zich van het leven te beroven.

Morele stijl
Kan een dame, zo keurig, vriendelijk en van onbesproken gedrag als Mrs. Harris een
moord begaan? was het thema van de verdediging. Nee, dacht Mrs. Trilling, dat kan
niet. Ik ben ook een dame, hoor je haar het hele boek door denken, en ik zou ook
geen moord kunnen begaan.
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Maar wie, als Mrs. Trilling, in al haar werk altijd geïnteresseerd is geweest in de
relatie tussen esthetiek, ethiek en maatschappij, wie van mening is, als Mrs. Trilling,
dat de ‘morele stijl’ van iemand afgemeten kan worden aan zijn levensstijl - die moet
wel van een koude kermis thuiskomen als blijkt dat in het werkelijke leven een dame
wel eens heel anders te keer kan gaan dan de code van de dame-in-de-maatschappij
voorschrijft. Natuurlijk heeft Mrs. Trilling ook weet van passie, jaloezie, honger naar
geld en status, kleingeestigheid. Herhaaldelijk geeft ze er blijk van door met literaire
voorbeelden aan te komen, met name met The Great Gatsby, waar al die lage driften
ook een rol in spelen, met Madame Bovary die tenslotte ook het slachtoffer was van
alle soorten kwade sappen - Mrs. Trilling is erudiet - maar anders dan Flaubert en
Scott Fitzgerald is ze zelf steeds hinderlijk aanwezig in haar veroordeling van al die
dingen. Al die dingen bestaan, ik weet het, ik ken m'n literatuur, zegt Mrs. Trilling
voortdurend, maar het hóórt niet.

Berouw
En zo helt ze dag na dag van het proces meer over naar de mening dat Mrs. Harris
helemaal geen dame is, en is ze helemaal niet meer zo verbaasd als de jury dat ten
slotte ook vindt.
Een paar voorbeelden maken dat duidelijk. Mrs. Trilling vertoont herhaaldelijk
een morele verontwaardiging als gedurende het proces Mrs. Harris geen traan laat
om haar dode geliefde, de bebloede lakens die op een gegeven moment als bewijs
op het toneel verschijnen, zonder enige emotie aanraakt, de pyjama van haar dode
lover met droge ogen uittekent, de officier van justitie met hooghartige irritatie
bejegent, kortom geen enkel vertoon van berouw ten toon spreidt.
Daarentegen huilt Mrs. Harris wel enige keren als ze over zich zelf spreekt als ‘I was
a lady in an empty chair’, ‘I was no more than a lady in a pretty dress’. Ze huilt
verdorie alleen om zich zelf roept Mrs. Trilling verontwaardigd uit, ze heeft
zelfmedelijden, ze bekommert zich er helemaal niet om dat de man van wie ze zegt
zoveel te houden, dood is! Maar my dear Mrs. Trilling, al die dingen die Mrs. Harris
daar zegt zijn nu juist de motor, de emotionele motor waarom het op die avond in
maart 1980 misging, of Mrs. Harris nu zelfmoord wilde plegen, of de dokter wilde
doden. In beide lezingen van het geval is het toch duidelijk dat ze zich uitgeput door
de drugs, door het afgewezen worden in de voor haar toch al zo riskante vrijbuiterij
om een minnaar te hebben, weggegooid voelde, nutteloos, geen eerbiedwaardige
weduwe maar iets dat je met de vuilnis meegeeft?

Brief
Het tweede geval is wat bekend is geworden als The Scarsdale Letter. Mrs. Harris
had haar dokter een brief geschreven die hij zou krijgen ná haar zelfmoord. De
verdediging gebruikte die brief als laatste en grootste troef om te bewijzen dat het
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Mrs. Harris wel degelijk om zelfmoord ging, en niet om moord. Het pakte anders
uit. De brief is een wanhoopsbrief, hij handelt voornamelijk over geld dat ze immers
nooit van de dokter heeft aangenomen en dat geld geeft hij nu aan die nieuwe minnares
van hem, de vuile slet, de hoer! Hoe kun je me zo iets aandoen? Dat is de toon van
de brief.
Precies dat overtuigde de jury en Mrs. Trilling dat Mrs. Harris niet zo vriendelijk
en keurig was als ze leek. Maar vulgair, haatdragend - en best in staat tot moord. Die
brief deed het laatste greintje sympathie van Mrs. Trilling voor Mrs. Harris
verdwijnen. Immers, uit iemands stijl kan men zijn of haar ethische norm afwegen.
En die van Mrs. Harris is wel erg laag, vindt Mrs. Trilling na de brief. Alsof ze nog
nooit rondgekeken heeft in het leven, alsof ze met al haar Freud die ze erbij haalt om
het portret van Mrs. Harris te schilderen, niet begrijpt dat in de grootste wanhoop
mensen tegen elkaar juist altijd over geldzaken beginnen. Niet omdat geld het
belangrijkste was in de relatie, maar omdat het het enige is waar je de ander mee om
de oren kunt slaan als je weet dat je toch alles al verloren hebt waar het om ging, de
liefde van de geliefde.
Maar dat begrijpt Mrs. Trilling niet. Als een comfortabele weduwe-godin zit ze
op haar stoel en velt morele oordelen. De door haar zo vaak aangehaalde Flaubert
beschreef de kleine Emma Bovary zonder enig oordeel te vellen, hij was afwezig als
god in de schepping. Na Mrs. Trilling over Mrs. Harris te hebben gelezen, geloof ik
toch dat we moeten hopen dat die richting die wil dat God de Vader vervangen wordt
door een Vrouwelijke God, voorlopig haar zin niet krijgt.
■

Een gestreepte pyjama
Vervolg van pagina 7
Thorstein Veblen zou vreemd hebben opgekeken: het regelmatig scheren is gebleven,
maar voor de rest is zijn hele tijdperk de weg gegaan van de gepoederde pruiken van
zijn voorvaders. De mode is overgenomen door wat in traditionele ontwerperskringen
wel eens ‘de straat’ werd genoemd: jongeren zonder status en zonder geld; ‘the funny
world of fashionable youth’, zoals Fraser het uitdrukt, ‘waar mannen handtasjes
dragen en vrouwen geen boezem hebben, waar het middaguur middernacht is, blanken
zwart zijn en mensen niet meer zijn dan hun kleren’. Kleding is ‘gedemocratiseerd’,
geen mens durft zich met goed fatsoen nog te vertonen in kleren waar - zoals in
Veblens tijd - de rijkdom van afstraalt. Er is iets vluchtigs voor in de plaats gekomen.
‘De ongestructureerde stijlen van vandaag,’ zegt Fraser, ‘hebben uitsluitend enige
zeggingskracht op een volmaakt, jeugdig lichaam dat er prachtig uitziet in een bikini.’
De meeste modieuze kleren lijken slechts bedoeld te zijn als een decoratieve toets
op het zorgvuldig gecultiveerde lijf wat er onder zit. Tijdens een tentoonstelling van
het werk van Balengiaca realiseerde ze zich hoe ingrijpend deze situatie afwijkt van
die tijdens de hoogtijdagen van de haute couture. Balengiaca's kleren konden door
vrouwen van alle leeftijden met grote waardigheid worden gedragen, het waren kleren
voor vrouwen met een boezem en met heupen - ‘Balengiaca hield van vrouwen met
een buikje’ wist iemand over de meester te vertellen - voor meisjes van zestien en
dames van zestig. Als er heden ten dage een modeshow in Bendel's plaatsvindt, barst
het publiek in lachen uit als de mannequins net doen alsof ze vrouwen zijn en
vrouwelijke poses aannemen: ‘ze stonden erbij als sterren uit de jaren vijftig, een
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hand achter in de nek, de boezem vooruit en wiebelend met het achterwerk; het was
extra grappig omdat ze van geen van beide veel hadden.’ Het mag geen wonder heten
dat talloze vrouwen er dagelijks over klagen dat ze niets hebben om aan te trekken,
ook vrouwen die in de verste verte geen behoefte hebben aan demonstratieve
verspilling, maar gewoon 's ochtens naar hun werk moeten. De kans is groot dat als
ze zich zouden hullen in de creaties die door sommige ontwerpers zijn bedacht voor
‘de nieuwe vrouw’, hun baas ze op staande voet zou ontslaan. Om aan deze impasse
een eind te maken is mét de ironie en de vermomming ook de spijkerbroek op het
toneel verschenen. Fraser betreurt dat, ze ontwaart in de blauwe waas van denim die
het straatbeeld van iedere stad bepaalt, een nieuw soort conservatisme van mensen
bij wie het ‘in’ is om tegen de mode te zijn. In dit opzicht lijken Kennedy Fraser en
Alison Lurie het volledig met elkaar eens te zijn, want, zo zegt de laatste op het eind
van haar boek: ‘Het dragen van wat “iedereen” draagt is geen bijdrage tot de oplossing
(...). We kennen allemaal mensen die dit proberen te doen; maar zelfs als hun imitatie
van “iedereen” geslaagd is, vallen hun kleren niet stil; integendeel, ze roepen zonder
ophouden uit dat dit een verlegen en conventionele man of vrouw is, mogelijk zelfs
iemand die je niet kunt vertrouwen.’
■
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Aardig, intelligent, maar bulkend van vooroordelen
Raymond Chandler krijgt er een paar dimensies bij
Selected Letters of Raymond Chandler door Frank MacShane Uitgever:
Jonathan Cape, 616 p., f65,65 Importeur: Keesing
R. Ferdinandusse
Twintig jaar geleden verscheen Raymond Chandler Speaking, een boek met brieven
van de grote mystery-meester waarover elke Chandler-fan met liefde spreekt. Terecht,
want dat boek, samengesteld door Dorothy Gardiner en Kathrine Sorley Walker,
bevestigt het beeld dat de lezer van Chandlers boeken van de auteur krijgt: een uiterst
aardige en intelligente man.
Wie dat boek van toen legt naast het eind vorig jaar verschenen Selected Letters of
Raymond Chandler zal ontdekken dat de dames nogal vrij met die brieven zijn
omgesprongen. Er is ontzettend veel uit weggelaten, (er zijn trouwens veel brieven
weggelaten), alinea's, zinnen en delen van zinnen, en soms zijn wat rauwe
uitdrukkingen van de schrijver verzacht. De dames zullen, neem ik maar aan, tot hun
verdediging aanvoeren dat ze in Raymond Chandler Speaking de brieven op
onderwerp hebben geselecteerd, en dat andere zaken die Chandler in die brieven
aanroerde er dus best uitkonden, maar zelfs dan is er alle reden om aan te nemen dat
ze Chandler in hun keuze hebben gemodelleerd naar de Chandler die moest blijven
voortbestaan: een aardige en intelligente man.
Maar ook dit nieuwe boek, waarin de brieven zijn verzameld door Frank MacShane,
de man die vijf jaar geleden Chandlers biografie schreef, is niet compleet. Er zijn
een hoop brieven van Chandler verdwenen, hij heeft er zelf een aantal verbrand, en
MacShane is ook aan het schrappen geweest. Passages over afrekeningen en andere
geldkwesties, passages die ook al in andere brieven voorkwamen, passages die te
beledigend voor nog levenden zouden zijn. Er er ontbreken, zonder verdere uitleg,
ook brieven die wél weer bij de twee dames voorkomen. Maar de Chandler uit déze
brieven krijgt er toch een paar dimensies bij: uiterst aardig en intelligent, maar ook
knorrig, ijdel en vol vooroordelen.

Slapeloosheid en alcohol
Met het schrijven van die vele brieven begon Chandler eigenlijk pas goed na het
verschijnen (in 1939) van zijn eerste boek, The Big Sleep. Hij oogstte met dat boek
roem, hij wist zeker dat hij schrijver kon blijven, en er kwam geld binnen. Hij was
toen eenenvijftig, zijn vrouw was achtttien jaar ouder en ziekelijk, dus ze bleven veel
thuis. Chandler dronk veel, had in contacten met anderen drank nodig om zich
ontspannen te voelen en dronk dán weer veel te veel, dus ook dat was een reden om
thuis te zitten. Cissy - zijn vrouw - ging altijd vroeg naar bed en Chandler zelf leed
aan slapeloosheid, en daarom gebruikte hij een groot deel van de nacht om vanuit
zijn isolement aan een ganse schare van vrienden, kennissen, agenten, critici en fans
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brieven te schrijven. Of te dicteren, toen in later jaren een allergische uitslag aan zijn
handen het typen bemoeilijkte.
Dat drinken bleef, want het schrijven ging niet zo makkelijk als hij steeds maar
dacht: de roem kwam sneller dan het geld, zodat hij voor Hollywood, en in het begin
zelfs in Hollywood, scripts ging schrijven. Op den duur ging hij 's ochtends schrijven
totdat de whisky het verder gaan onmogelijk maakte, dan pakte hij de boodschappentas
en ging eropuit om voor het avondeten inkopen te doen. Want hij verzorgde zijn
vrouw met grote toewijding en liefde en toen zij in 1954 stierf, was hij een gebroken
man. Eén zelfmoordpoging en bijna vijf ziekelijke jaren later was hij dood.
Chandler had, om met de deur in huis te vallen, een hekel aan joden, negers en
homo's. In Hollywood maken de joden de dienst uit. De taxichauffeurs in New York
zijn zo onbeleefd omdat het ongeschoren joden zijn. Met een groepje deskundige,
dus niet-joodse schrijvers, had hij een vrolijk gesprek gevoerd over de
werkomstandigheden van de schrijvers in Hollywood en ontdekt dat de joden zo
slecht nog niet waren omdat ze goed betaalden; als die rot-Ieren de macht in
Hollywood hadden, werkten we ook nog voor vijftig dollar in de week. En toen
Chandler later nog eens in Los Angeles kwam, merkte hij in een brief en passant op
dat het er erger was dan ooit en dat je daar binnenkort als goy (hij schrijft: ‘gentile’)
een armband zou moeten dragen. In de brieven verdedigt hij zich ook, onder meer
naar aanleiding van een beschuldiging van antisemitisme, omdat hij in zijn boek The
High Window een schurk een dikke onsmakelijke jood met een Hitlersnorretje laat
zijn. ‘Ik eis voor me zelf het recht op om in mijn boeken een personage Weinstein
een dief te laten zijn zonder dat ik daarmee alle joden dieven laat zijn.’ Hij wil ook
best toegeven dat aardige en intelligente joden het zout van deze aarde zijn, maar de
rest blijf je herkennen.

Raymond Chandler

Eergevoel
Het is de bekende redenering dat de joden nu maar eens volwassen moeten zijn en
dat we joodse schurken nu ook joodse schurken mogen noemen. Over homo's was
zijn redenering ongeveer hetzelfde. En in een brief over zijn zorgen voor Cissy
vermeldt hij en passant dat ze geweigerd heeft ooit gekleurd personeel in huis te
hebben. In een brief over een verzoek om oude verhalen te mogen herdrukken
vermeldt hij bitter dat het verhaal, zoals het nu
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in druk is, allang niet meer is zoals hij het schreef omdat hij onder druk van de
uitgever niet minder dan vijf ‘niggers’ had ge-‘whitewashed’ - ze dus in ieder geval
minder erg had gemaakt.
Er zijn natuurlijk allerlei redenen te bedenken om Chandler vrij te pleiten: zijn
Engelse opvoeding, zijn jaren in het bedrijfsleven en het feit dat in de jaren 1940-1960
iedereen zo dacht. Frank MacShane, in zijn biografie, doet dat. De dames van
Raymond Chandler Speaking doen dat, door hun bewuste weglatingen, ook.
Maar het blijft geschreven. En het kleurt ook zijn andere meningen. Zijn harde
opvattingen over andere schrijvers (James Cain, de stinkende bok), zijn afkeer van
Edmund Wilson, die hij voortdurend als pornograaf ten tonele voert vanwege Hecate
County. (En als pornograaf is hij natuurlijk óók slecht: ‘een fallus van deeg’.) Zijn
voortdurende oorlog met uitgevers, agenten en persklaarmakers die zijn eergevoel
aantasten. En de langzaam groeiende overtuiging dat hij een groot schrijver is, een
grondlegger van de Amerikaanse taal. Hij komt zelfs zover dat hij stelt tot de drie
beste schrijvers van Amerika te horen.
De lezers van Chandlers boeken, de lezers die verslingerd zijn aan Philip Marlowe,
die al bijna vanzelfsprekend hebben aangenomen dat er tussen Marlowe en Chandler
weinig verschil zal zijn, zullen af en toe hun ogen moeten uitwrijven. Maar het is
waar, het is opgetekend. En langzaam krijgen die brieven waarin Chandler vertelt
hoe hij door langdurige studie, en het overschrijven en bewerken van bestaande
detectiveverhalen uit het tijdschrift Black Mask, langzaam het vak geleerd heeft nog
meer betekenis. Samen met zo'n opmerking dat hij de niggers in een verhaal wat
aantrekkelijker heeft moeten maken, ontstaat toch het gevoel dat Marlowe meer
aangepast is aan de markt, aan de verkoopbaarheid dan men eerst dacht.

Vrouwen
Chandler theoretiseert over misdaadboeken, over films en filmmakers, en hij doet
dat prachtig, met zijn bekende onderkoelde humor. Aardig en intelligent. Maar na
het sterven van zijn vrouw worden de brieven fascinerend. Wat zij voor hem betekende
is al bijna een beroemd citaat: ‘For thirty years, ten months and four days, she was
the light of my life, my whole ambition. Anything I did was just the fire for her to
warm her hands at. That is all there is to say.’
Hij is dan zo ontzettend eenzaam dat hij aan allerlei vriendinnen hartverscheurende
brieven schrijft, over zijn vrouw, over vrouwen, over hoe goed hij met vrouwen kan
omgaan, over wat hij van vrouwen weet, en wat hij ermee zou kunnen en willen, dat
de tranen je bijna in de ogen springen. Hij gaat naar restaurants waar je kan dansen,
niet voor de vrouwen, niet de seks, maar gewoon om te dansen. Jawel. Het zijn
brieven aan zijn agente, Helga Green, die in zijn laatste maanden nog met hem wilde
huwen om hem naar Engeland te krijgen, het zijn brieven aan een onbekende
Australische die hem een keer iets aardigs schreef, het zijn brieven van een
verschrikkelijke pathetiek die veel uitwissen van wat eerder werd geschreven. Selected
Letters of Raymond Chandler is, op twee manieren, een boek om te janken.
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Frank MacShane heeft dit verzamelwerk eigenlijk verknoeid. Hij heeft de keus
van de brieven niet goed verantwoord. Hij heeft te weinig verklarende voetnoten
aangebracht. En hij heeft bovenal verzuimd, terwijl hij als biograaf toch wist hoe
treurig het leven van Chandler is verlopen, de brieven van behoorlijke
achtergrondinformatie te voorzien.
In 1950 schreef Chandler een beroemd geworden essay, The Simple Art of Murder,
waarin hij zijn held, en dus zich zelf, voor de wereld verklaarde. ‘Down these mean
streets a man must go who is not himself mean, who is neither tarnished nor afraid.’
‘Door dit smerige leven gaat een man die zelf niet smerig is, die zuiver blijft en niet
bang is. In de verhalen die ik schrijf is de detective zo'n man. Hij is de held, hij is
alles. (...) Zijn privé-leven kan me niks schelen, hij is geen eunuch en evenmin een
satyr: misschien zou hij een gravin verleiden, en ik weet zeker dat hij een maagd met
rust zou laten: als hij in één ding een man van eer is, is hij het in alles.’ Alweer dat
eergevoel. Chandler zou een gelukkig mens geweest zijn als hij had kunnen leven
als ridder in een land van louter maagden. Ook dan zou hij hele nachten aardige en
intelligente brieven hebben geschreven.
■
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Het kapitaal met de onberekenbare rentes
De Zentralbibliothek in Weimar
Bibliotheken

Boudewijn Büch
Bibliotheken, zei Goethe, bevatten ‘het bijeengegaarde kapitaal van
vele generaties dat geruisloos onberekenbare rentes opbrengt.’
Bibliotheken zijn even geliefd als geheimzinnig; zij huisvesten de
catacomben van kennis en herinnering. Over bibliotheken, in binnenen buitenland, waar het materiaal ligt waaraan geesten kunnen
ontvlammen, begint Boudewijn Büch een reeks artikelen. Hij begint
met de bibliotheek waar hij kind aan huis is.
Christian August Vulpius, Goethes zwager, verliet de werkkamer van zijn
wereldberoemd en aangetrouwd familielid. Hij liep de trap af met in de armen drie
boeken en een ivoorkartonnen kaartje waarop zijne excellentie eigenhandig twee
titels had geschreven van natuurkundige werken die hij per omgaande wenste te
ontvangen. Vulpius sloeg de zware voordeur achter zich dicht en haastte zich door
een gure wind over het Frauenplan via de Seifengasse achter het Landschaftshaus
langs. In dit gebouw (sedert 1951 is hier de Franz Liszt-Musik-Hochschule gevestigd)
woonde na de brand in het groothertogelijk slot op 5 mei 1774 de heerser van Weimar,
Carl August, met zijn familie. Een jaar na de brand zou Goethe in dit provisorische
‘Fürstenhaus’ ontvangen worden. Goethe zou meer dan een halve eeuw blijven
hangen in Weimar en het oude slot, vanwege geldgebrek, nimmer opgebouwd zien.
Hij zou minister-president in het Geheimes Consilium worden en vanuit dien hoofde,
samen met Christian Gottlob Voigt, de Weimarer bibliotheek in zijn portefeuille
houden.
In 1797 had Vulpius het baantje bij de bibliotheek gekregen. Hij was best tevreden
met zijn redelijk betaalde baantje. Inmiddels was hij bij ‘zijn’ bibliotheek aangekomen.
Van buiten een ogenschijnlijk eenvoudig gehouden en lichtgepleisterd gebouw. De
ramen aan de voorkant zien uit op het Vorstenhuis en aan de achterzijde stroomt,
meer beek dan rivier, de Ilm. Het enige wat Vulpius tegenstaat is de koude in de
bibliotheek. Maar, naar men zegt zijn temperatuurwisselingen niet bevorderlijk voor
boeken. Vulpius loopt door de kleine hal de bibliotheekzaal in. Hij geniet nog iedere
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dag van de rococozaal. Uitgevoerd in grijze slijplak en veel bronsgoud. Drie etages
telt de bibliotheek die tussen 1761 en 1766 werd gebouwd in de vorm van een kerk.
De galerijen zuchten onder een boekbestand van 120.000 delen (1820). Toen Goethe
zijn bemoeienis met de boekerij begon, waren dat er heel wat minder: in 1778 telde
de verzameling ‘slechts’ 60.000 delen! Vulpius zet gauw de drie boeken in de kast
- waarin Goethe geen enkel streepje heeft gezet, de excellentie kan buitengewoon
tekeer gaan tegen geknoei in uitleenboeken - en klimt een trapleer op om de twee
natuurkundige werken op te snorren. Die zijn vlug gevonden. Vulpius weet niet dat
Schiller op 18 augustus 1787 aan Körner reeds zijn tevredenheid over de bibliotheek
had betuigd: ‘De bibliotheek alhier is belangrijk en vertoont een voorbeeldige orde.
Er is een Realcataloge die ieder boek binnen een paar minuten in zijn vak laat vinden.
Geschiedenis en klassieke schrijvers zijn ruim aanwezig.’ Goethe en Vulpius zorgen
ervoor dat alles nog beter voor elkaar komt. Maar Goethe is wel een heel strenge
meester. Vulpius kent de reglementen uit zijn hoofd: ‘Er mag slechts uitgeleend
worden op twee ochtenden: woensdag en zaterdag (...) Het personeel moet op deze
dagen van negen tot één aanwezig zijn (...) Diegene die een boek uitleent houdt het
register bij en verlaat zijn werkplek zo min mogelijk.’

Opleidingsschool
Voor Goethe mag echter een uitzondering gemaakt worden. Vulpius schrijft de twee
boeken in en tekent tevens aan - dat heeft Goethe verplicht gesteld - welke andere
werkzaamheden hij die ochtend verricht heeft. Het is altijd hetzelfde dus schrijft de
bibliothecaris maar steeds: ‘Werkzaamheden: als de vorige keer’. Hij trekt zijn lange
zwarte jas met bontkraag aan en spoedt zich naar Herr Von Goethe die zeer ongaarne
lang op een boek wacht.
Goethe doet zich tijdens het middagmaal vooral tegoed aan witte wijn. Vulpius
wordt binnengelaten en krijgt een glaasje aangeboden. Hij legt de zware boekdelen
op een tafeltje aan het venster. Goethe vraagt: ‘Heb je vandaag nog het
Vermehrungsbuch bijgehouden?’ Vulpius, die liever bibliotheektaal spreekt, zegt
nadrukkelijk: ‘Ja, excellentie, met het Akzessionsjournal ben ik weer helemaal bij.
Het translociren van de boeken van de benedenzaal naar de eerste etage is ook
voltooid.’ Goethe knikt tevreden en zegt een beetje peinzend voor zich uitstarend:
‘Weet je, Vulpius, een bibliotheek is het bijeengegaarde kapitaal van vele generaties
dat geruisloos onberekenbare rentes opbrengt.’ Ludwig Preller - die vijftien jaar na
Goethes dood directeur van de bibliotheek werd, voegde daaraan toe: ‘En zó leidde
Goethe de bibliotheek ook. Zij werd meer en meer tot een opleidingsschool voor
veelzijdige vorming en aansporing.’
Christian Vulpius heeft een grote invloed gehad op de in 1766 in één gebouw
samengebrachte bibliotheek. Hij bracht het van bibliotheekhulpje tot secretaris (1800)
en uiteindelijk tot bibliothecaris-directeur in 1805. Hij verkreeg een eredoctoraat in
de wijsbegeerte te Jena en stierf wereldberoemd. Niet als bibliotheekman maar als
homme de lettres. Het kan aannemelijk gemaakt worden dat Vulpius met zijn
roversroman Rinaldo Rinaldini meer geld heeft verdiend dan Goethe met zijn ganse
oeuvre. Na de dood van Vulpius werd deze opgevolgd door Riemer. De Weimarer
bibliotheek heeft echter meer heren in dienst gehad die grote naam hebben in de
Goethesche Welt: de onvermijdelijke Johann Peter Eckermann en de kopiïst John.
In genoemde John (zijn achternaam) had Goethe zoveel vertrouwen dat hij niet alleen
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in zijn dienst was als schrijver maar ook als vervaardiger van Goethes dagboek. John
lette dagelijks goed op wat Goethe deed en schreef dat vervolgens jarenlang op in
wat wij nu kennen als Goethes Tagebücher.
Na Goethes dood op 22 maart 1832 veranderde er weinig in de Weimarer bibliotheek.
In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog trilde zij op haar grondvesten maar
werd, zoals bijna heel Weimar, nauwelijks beschadigd. Na de definitieve deling van
Duitsland kreeg de boekerij een andere naam en een enigszins gewijzigde doelstelling.
Zij werd het centrum van de marxistisch-leninistische Literatur- und Goetheforschung.
Vooroorlogse burgers van Weimar noemen het gebouw de (Thüringse)
Landesbibliothek. Officieel heet zij echter Die Bibliothek der Nationalen Forschungsund Gedenkstätten in Weimar. Kortheidshalve wordt zij ook wel Die Zentralbibliothek
der deutschen Klassik genoemd.

Leeshonger
Weimar is Goethe én de Weimarer Republiek. Doch ook deze laatste is Goethe: zij
werd opgericht in Goethes schouwburg, achter de rug van het beroemde
Goethe-Schiller monument. Weimar heeft een onaanzienlijke volksbibliotheek (waar
je, lijkt het, slechts kunt kiezen tussen An-
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na Seghers en Bertolt Brecht), de nog steeds bestaande handbibliotheek van Goethe
in zijn evenzeer bestaande woonhuis aan het Frauenplan en de Zentralbibliothek zoals we haar maar zullen noemen. Goethes handbibliotheek staat achter een
smeedijzeren hek en leent niet uit. De Zentralbibliothek leent - door middel van het
Internationale Uitleenverkeersverdrag - uit via de Nederlandse
universiteitsbibliotheken of de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Zij is geen
Goethe-bibliotheek in de beperkte zin des woords. Wél is zij de bibliotheek waar
Goethe boeken leende en aldus een beeld geeft van Goethes leeshonger. In de studie
van Keudell en Deetjen Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek (Weimar 1931)
wijst Deetjen erop dat de psychologie van het leengedrag van die ene gebruiker,
Goethe, wonderwel kan worden gereconstrueerd uit de 2276 uitlenen. Het bestuderen
van Goethes boekaanvragen is vermakelijk. Ook deze olympiër dommelde wel eens
en bestelde dan een huis- tuin- of keukenboekje. Van geen schrijver is het leesgedrag
beter bekend dan van de Duitse schrijver. Samen met het zojuist genoemde boek,
Rupperts omvangrijke catalogus van de privé-collectie (Goethes Bibliothek) en de
catalogus van de reconstructiebibliotheek van Goethes vader te Frankfurt, hebben
wij een volledig inzicht omtrent de lecturen van de driejarige Goethe tot en met die
van de tweeëntachtigjarige, stervende dichter. Maar de Zentralbibliothek geeft meer:
zij is vlak na zijn dood begonnen, alles om en van hem te verzamelen en na 1969
heeft zij zich ten doel gesteld de Goethe-Epoche, letterlijk, zo veel mogelijk te boek
te stellen. In 1969 werd de Goethe-collectie die het Goethe-Schiller Archiv, aan de
andere oever van de Ilm, had opgebouwd aan de verzameling van de bibliotheek
toegevoegd die van dan af de naam Zentralbibliothek zal dragen. Het Archiv bleef
niet ontredderd achter: het bevat, gemeten naar de prijzen die handschriften van
Goethe en anderen op recente veilingen opbrachten, voor tien miljard gulden aan
manuscript. De Zentralbibliothek is een boekerij van een onvoorstelbare rijkdom.
Zij bezit nagenoeg alle artikelen en boeken die er van Goethe bekend zijn, die er
over hem en zijn tijdgenoten geschreven zijn of een beeld geven van het tijdsgewricht
(waaronder ook partituren). Bijna 800.000 delen van, over en omtrent Johann
Wolfgang von Goethe. Goethe heeft (de bijbel daargelaten) waarschijnlijk de meeste
pennen in beweging gebracht. Slechts Shakespeare kan met hem wedijveren. Goethes
artikel over de onuitputtelijke aandacht voor Shakespeare, Shakespeare und kein
Ende leidde tot de gemeenplaats - eigen schuld, dikke bult - ‘Goethe und kein Ende’.
Dat wordt in de Zentralbibliothek op een uitzonderlijke wijze bevestigd. Binnen de
muren van deze boekverzamelplaats wordt óók de grootste niet-Britse
Shakespeare-collectie bijeengehouden: de achtduizend delen van het Deutsche
Shakespeare-Gesellschaft.

Unica
Voor een Goetheaan als ik is een bezoek aan de Zentralbibliothek, nu reeds meer
dan een decennium, zowel een verslaving als een aansporing tot ontwenning. Want
wat hier bijeengestouwd staat, kan nooit meer opnieuw samengebracht worden. Unica
blijven uiteraard unica maar zeldzame drukken waarvan geen ander exemplaar meer
te vinden is vanwege oorlogshandelingen (andere exemplaren verschollen, heet dat
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zo beleefd op zijn Duits)... de Zentralbibliothek bezit ze. Bij voorbeeld: alle bekende
roofdrukken van de Werther, en dat zijn er tientallen, rariteiten zoals Mongoolse en
Albaanse Goethevertalingen, een historische heerlijkheid als Prof. Dr. A. Dührs
oud-Griekse vertaling van Hermann und Dorothea en Fritz Hildebrants
historio-dentopathografische Zwei Schiller-Schädel zu Weimar im Urteil neuerer
Forschungen über Schillers Zähne und Zahnerkrankung (..., dit is een deel van de
titel, voor liefhebbers: het aanvraagnummer is N 5930).

De rococo-zaal van de Zentralbibliothek in Weimar

De Zentralbibliothek ziet eruit alsof Goethe er Vulpius nog aan het werk heeft.
De vloeren zijn uitgesleten, stoffig en bestaan uit splinterige planken. De kasten
buigen door en de ordening is negentiende-eeuws. De cartotheek is weliswaar in
type-druk maar bevindt zich, in verouderde rubricering, in aangenaam riekende
laadjes. De leeszaal is moderner. Zij bevat tafeltjes en stoelen uit het begin van deze
eeuw in een gewelfde catacombe. De bibliotheek is drie maal uitgebreid: tussen 1803
en 1805 met een zuidelijke vleugel, tussen 1821 en 1825 door de ‘Einbeziehung’
van de voormalige stadstoren en laatstelijk met een aanbouw. Deze aanbouw werd
in 1849 (ter gelegenheid van Goethes honderdste geboortedag) ingewijd. Dit
noordelijk gesitueerd bouwwerk werd ontworpen door Goethes vriend Coudray die
in de laatste jaren van de dichter heftig met hem disputeerde over een grafmonument
dat de dichter zich wenste. Het is er: groots en pompeus.
De Zentralbibliothek lijdt onder een immense ruimtenood. Het zal niet lang meer
duren of de zalen bestaan niet uitsluitend meer uit constructies bedacht door de
dichter-zelf of zijn Oberbaudirektor Coudray. Zoals het zich laat aanzien, zal de
bibliotheek een gebouw achter het oorspronkelijke bouwwerk doen verrijzen.
Onvermijdelijk maar jammer. Want in 1982 kan men zich nog gemakkelijk en
onbekommerd aan Goethes zijde vervoegen. De onderdirecteur wijst mij het piëdestal
waarop in 1826 Schillers schedel (eenentwintig jaar na de wat armoedige, eerste
teraardebestelling) werd tentoongesteld. Goethes zoon - de domme - August droeg
het plechtig op een paarsfluwelen kussen de bibliotheek binnen. (De eerlijkheid
gebiedt mij te schrijven dat men mij in de loop der jaren alle piëdestallen heeft
aangewezen die er in de boekerij aanwezig zijn als die waarop Schillers kop gestaan
zou hebben.)

Kein Ende
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In de benedenzaal hangt ook het naïeve maar onthutsend-ontroerende schilderwerkje
van Schmeller Goethe, seinem Schreiber John diktierend. Het is het enige ons
overgeleverde portret van de alledaagse Goethe. Zijn toestand wordt ieder jaar
angstwekkender: de verf komt steeds meer van het linnen af zetten. De onderdirecteur
zegt: ‘De koude heerst hier sedert honderden jaren. De zalen opeens verwarmen zou
wel eens fataal kunnen zijn. De boeken en kunstwerken zijn nu eenmaal gewend aan
dit “natuurlijke” klimaat. Als we zouden besluiten tot verwarming zouden de boeken
uit elkaar kunnen springen en de schilderijen uit de lijsten. De temperatuurwisselingen
zijn in de bibliotheek inmiddels niet extreem. Door de dikke muren is het hier eigenlijk
altijd kil.’
Goethes busten, onder andere vervaardigd door Trippel en d'Angers - overdreven
heroïsch - en het Goethe-masker (naar het leven genomen, hangend aan een verroest
spijkertje) zullen er wel tegen kunnen. Voor de schilderwerken laat het ernstigste
zich vrezen, maar er is niks aan te doen; linnen, terpentijn en verf: ‘Hangen en laten
hangen,’ zegt de onderdirecteur. Geld voor restauratie is er overigens ook niet, deelt
hij spijtig mee. Aan de nodige herstelwerkzaamheden aan boeken moet hij helemaal
niet denken. ‘Goethe und kein Ende!’ komt er niet ongeestig over zijn lippen.
De Kunstpflege in de DDR mag, ondanks haar technische en financiële beperkingen,
een cultuurgeschenk worden genoemd. Nergens op deze wereld wordt een cultuur
die zó veelzijdig is (Hitler gebruikte Goethe, Marx hanteerde hem, Lenin las hem,
Céline besprak hem) zó uitputtend in stand gehouden als in de Zentralbibliothek te
Weimar. Want men kan er fascistische Goethe-studies opvragen maar tevens
boekwerken die Goethe beschrijven als maoïst, als mijnbouwdeskundige en als
macrobioot. Er is zonder twijfel censuur in de DDR (Kafka is bij voorbeeld niet te
koop) maar binnen de muren van de Bibliothek der Nationalen Forschungs- und
Gedenkstätten staat een Goethe opgetast die ondergetekende tot goethieren und
immer goethieren brengt en vele andere tot een diepe afschuw voor iemand die bijna
een miljoen publikaties op zijn naam bracht.
W.I. Lenin vroeg op 6 juni 1921 aan L.A. Fotijewa om ‘Goethes Faust, am liebsten
in Kleinformat’. Jaren eerder, tijdens zijn verbanning naar Siberië, las hij Faust,
volgens zijn vrouw, ook al in klein-formaat. Lenin kan Faust niet anders gelezen
hebben dan in die minieme Reclam-editie. De eerste druk daarvan en alle andere: ze
staan allemaal op de planken van de bibliotheek te Weimar.
■
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De heksenketel van de fabriekshallen
Schrille beelden in de nieuwe roman van Franz Böni
Die Wanderarbeiter door Franz Böni Uitgever: Suhrkamp, 175 p., f32,75
Importeur: Nilsson & Lamm
Gerda Meijerink
‘Als je eenmaal aan de gang was kon werken best prettig zijn, zei A. Het probleem
was alleen de overgang van de vrijheid naar de gevangenschap van de fabriek. Je
moest iets doen dat tegen je aard indruiste. Maar uiteindelijk was alles slechts een
kwestie van gewenning. Het was alsof een vis eerst even aan het leven op het droge
moest wennen.’ Zo berustend als de hoofdpersoon in de nieuwe roman van Franz
Böni Die Wanderarbeiter hier over het werk in de fabriek spreekt, zo navrant is het
beeld van de vis op het droge, die daar immers gedoemd is te sterven. Franz Böni
schrijft in zijn nieuwe roman over die fase tussen leven en dood waarin het grootste
deel van de beroepsbevolking in onze moderne geïndustrialiseerde samenleving
gedwongen is te bestaan: als fabrieksarbeider. Het is een thema dat ook al in een
aantal verhalen en in zijn roman Schlatt voorkwam.
Groepen ‘Wanderarbeiter’ reizen het land af op zoek naar werk dat er nauwelijks is.
Als het gerucht gaat dat in de textielfabriek Surenthal arbeiders gevraagd worden,
trekken ze er als blinde passagiers in goederentreinen op af. De hoofdpersoon van
de roman, A. en zijn vriend Karl, lukt het ook om daar werk te vinden; ze worden
ondergebracht in een voormalig quarantainehuis voor mensen met roodvonk dat
daarom nog steeds ‘Siechenhof’ genoemd wordt en dat nu een kosthuis voor arbeiders
is; ze beginnen met hun ploegendienst in de fabriek. Op die twee plaatsen, het kosthuis
en de fabriek, speelt de hele roman zich af, de handeling stokt in feite al na het eerste
hoofdstuk, wat beschreven wordt is de heksenketel van de immer doordraaiende
machines in de fabriekshallen.
De titel Die Wanderarbeiter bevat een paradox. De arbeiders die hier beschreven
worden, hebben niets meer gemeen met hun laatmiddeleeuwse voorgangers, de
‘Wandergesellen’, die eropuit trokken om van hun tochten ervaringen mee naar huis
te nemen die ze in hun ambacht gebruiken konden en die met hun reizen hun
volwassenheid en mondigheid verwierven. De tochten van de arbeiders die Böni
beschrijft leiden nergens toe, ze leveren niets op. De arbeiders trekken van de ene
lopende band naar de andere, hun enige kwalificatie is de absolute onderworpenheid,
volwassenheid wordt van hen niet gevraagd: welke verantwoordelijkheid zouden ze
al moeten dragen; ‘Was iemand niet op het werk verschenen, dan moest hij daar een
goede reden voor noemen. Het was voorgekomen dat arbeiders zich ziek gemeld
hadden omdat ze te uitgeput waren geweest en die zich dan, uit angst niet meer aan
het werk te mogen, ernstige verwondingen hadden toegebracht om een verklaring
voor hun verzuim te kunnen geven.’ En: ‘Een arbeider was op weg naar z'n werk bij
het oversteken van een open terrein door de bliksem gedood. Hij had het risico niet
genomen een paar minuten op het overdrijven van de onweersbui te wachten om niet
wegens te laat komen ontslagen te worden.’ In de wereld die Böni beschrijft, vindt
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de vernietiging van het individu zó grondig plaats dat de enige uitweg die nog geboden
wordt in de dood bestaat. Maar zelfs die oplossing is zo eenvoudig niet: ‘Zelfmoord
kreeg je niet cadeau, zei Staller, die moest je verdienen. Het was verboden je door
zelfmoord voor het werk te drukken. Alleen lapzwansen wilden zich voor de vijftig
jaar fabrieksarbeid drukken.’

Visionair
Franz Böni heeft met Die Wanderarbeiter geen realistische roman geschreven, maar
een visionaire. Hij weet zijn reële materiaal zo te condenseren dat er een enorme
spanning ontstaat die het concrete gegeven boven zich zelf uittilt. Die Wanderarbeiter
kan dan ook eigenlijk niet gerangschikt worden onder het begrip arbeidersliteratuur
zoals we die kennen van onder andere Max von der Grün. Böni voegt een dimensie
toe waardoor de arbeiderswerkelijkheid symbolisch wordt voor het hele moderne
leven. De hiërarchische structuur van onze samenleving, het gevoel van verloren zijn
en anonimiteit, het verlies van de eigen identiteit en het voortdurend onderworpen
zijn aan de wil van anderen, de zinloosheid van het handelen, dat is waar de roman
over gaat en waar Böni schrille beelden voor ontwerpt. ‘Vaak had hij het gevoel dat
hij niet leefde, maar omdat op de brievenbus van de Siechenhof zijn naam stond
moest hij toch bestaan.’

Haat
Het is een opvallend verschil met zijn vorige boeken vanaf zijn debuut Der Wanderer
im Alpenregen (binnenkort in vertaling bij de Arbeiderspers) dat deze nieuwe roman
zoveel emotionaliteit bevat. De afstandelijkheid in de beschrijving van bizarre
gebeurtenissen in zijn vorige verhalenbundels maakt in Die Wanderarbeiter plaats
voor bitterheid, opstandigheid, wanhoop en vooral voor haat. ‘De opzichter Holliger
stond midden in de chaos. Wat dacht hij? Zag hij de hel? De hologige, dom grijnzende
arbeiders die zich zelf al in hun jeugd ten gronde moesten richten. Zag hij in hen
strafgevangenen die niets anders verdienden, maar welke misdaad hadden ze begaan?’
Die haat en opstandigheid richt zich niet alleen op de opzichters maar op alles en
iedereen, op medearbeiders en toevallige voorbijgangers, op vrouwen en kinderen,
op het ongeboren leven zelf: ‘Hoe hij zich die monsters in hun darmachtige
navelstreng gewikkeld in de opbollende buiken voorstelde. Als een zwangere vrouw
lachte, had hij steeds het beeld van de door slijm en smurrie omgeven tronie van het
embryo in het ravenstadium of visstadium voor ogen.’
Maar hoe wanhopig die haat ook is, ze is niet blind. De hoofdpersoon A. weet heel
goed hoe de wereld in elkaar zit, hoe politie en justitie, hoe de commercie en het
leger, hoe de scholen en de bureaucratie bijdragen aan het in-stand-houden van de
machtsongelijkheid tussen de elite en de arbeidershorden. ‘Als de radio-omroep zijn
vijftigjarig bestaan vierde, betekende dat vijftig jaar volksverlakkerij. Volgens dat
principe gingen ook de onderwijzers te werk die de kinderen niet onderwezen maar
voor de gek hielden en al honderd jaar lang over bloempjes en kersebloesem praatten
om de leergierige kinderen af te leiden van kennis en vorming.’
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Geen ontsnapping
Naast de beschrijving van de onmenselijke werkelijkheid was er bij Böni tot nu toe
steeds ook ruimte voor de gedachte dat er nog een andere, een harmonische wereld
bestond, ook al was dat slechts in de vorm van een doffe herinnering, een vaag
verlangen, een min of meer bewust in stand gehouden droom. In Die Wanderarbeiter
is daar geen sprake meer van. Ontsnapping in de illusie, waardoor dat wat op materieel
niveau ondragelijk is op mentaal niveau leefbaar wordt, is er in deze roman niet meer
bij. De natuur, zoals die nog in Wandelaar in de Alpenregen minstens de schijn van
herbergzaamheid vertegenwoordigde, komt in Die Wanderarbeiter niet eens meer
voor. Voor de vage hunkering naar leven, die hier en daar aan de oppervlakte dringt,
bestaan geen beelden meer die de inhoud van dat leven tastbaar maken. Daarvoor in
de plaats treden beelden van de dood. ‘Aan het andere einde van de fabriekshal had
zich enkele jaren geleden een arbeider opgehangen. Dat moet in een nacht als deze
geweest zijn, waarin een hevig verlangen naar leven je beving.’ Of ook: ‘Karl lag
doezelend op de juten zakken en luisterde naar het schurende geluid dat de kar maakte.
Ik heb een vriend, dacht hij, die mij altijd begeleidt en die vriend heet dood. Ik kan
op hem aan en als er grote gevaren dreigen, geeft het me kracht te weten dat hij in
mijn buurt is.’
Franz Böni is radicaal geworden. Er schuilt bij alle beschreven ellende en resignatie
een potentie in deze roman die er niet om liegt. De geen uitweg vindende lading van
de roman komt bij de lezer tot explosie. Daarom is Die Wanderarbeiter in feite een
agitatorische tekst die dank zij zijn poëtische gehalte unieke literatuur oplevert.
■
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Het vreemdste taboe
Discussie over sociobiologie
Sociobiologie ter discussie door F.B.M. de Waal e.a. Uitgever: Bohn,
Scheltema & Holkema, 280 p., f52,50
Het dwingende fluisteren Een sociobiologische verkenning van de mens
door David Barrash Voorwoord Dick Hillenius Vertaling F.
Hillenius-Gehrels Uitgever: H.J.W. Becht, 364 p., f35, Maarten 't Hart
Onlangs schreef het CS van NRC Handelsblad haar jaarlijkse essay-prijsvraag uit.
Dit keer over het onderwerp ‘Het vreemdste taboe’. Een leuke vondst. Ik ben
benieuwd wat het oplevert. Volgens mij is het vreemdste taboe heden ten dage dat
het verboden is de mogelijkheid te opperen dat bepaalde menselijke eigenschappen,
talenten en gedragingen niet door de omgeving, de cultuur of het milieu geïnduceerd
worden, maar een kind al bij zijn geboorte zijn meegegeven.
Vooral van ongunstige eigenschappen mag niet verondersteld worden dat ze weleens
op de één of andere wijze genetisch vastgelegd zouden kunnen zijn. Wie het waagt
het vermoeden uit te spreken dat agressief gedrag op één of andere wijze in onze
natuur verankerd ligt, wordt voor fascist uitgemaakt. Wie onderzoek wil doen naar
de fysiologische achtergronden van misdadig gedrag, krijgt half Nederland tegen
zich. Op zich misschien nog niet eens zo onbegrijpelijk, ware het niet dat het
onderzoek dat Buikhuisen wil gaan doen al overal in Nederland gedaan wordt in
medische, farmacologische en farmaceutische laboratoria. Maar daar kraait geen
haan naar.
Het vreemdste taboe geldt niet als je van gunstige eigenschappen veronderstelt
dat ze in onze genen verankerd liggen. Stefan Themerson kon straffeloos tijdens zijn
Huizinga-lezing beweren dat tederheid wel, agressie niet biologisch bepaald is,
hoewel deze bewering precies even mallotig is als haar tegendeel.
Ook Edward Wilson, de schepper van het vak sociobiologie, heeft moeten ervaren
dat er een taboe rust op het uitspreken van veronderstellingen aangaande de genetica
van ons gedrag. Toen hij in 1975 zijn boek over de sociobiologie publiceerde, maakten
allerlei figuren zich erg boos over het laatste hoofdstuk: ‘Man: from Sociobiology
to Sociology.’ Daarin werd gezegd dat veel van ons gedrag op één of andere wijze
genetisch bepaald is. Alom geweldige opschudding. Zestien auteurs van naam (de
Sociobiologie-groep van Science for the People te Boston) publiceerden een felle
brief tegen Wilson in The New York Review of Books. In 1976 volgde in Bioscience
nog een artikel tegen Wilson, ondertekend door vijfendertig prominenten. Later
kwamen daar nog elf geleerden bij. Wilson verdedigde - naar mijn smaak op nogal
provocerende en ongelukkige wijze - zijn stellingen nogmaals in On Human Nature
(in het Nederlands vertaald onder de titel De gouden kooi). Dat maakte de zaak alleen
maar erger. Luider nog klonk het geroep dat hij een racist en een fascist was.
Ik begrijp daar niets van. Het laatste hoofdstuk van Sociobiology is het minst
interessante van het hele boek. Daar we met mensen geen kruisings- of
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selectie-experimenten kunnen uitvoeren, valt er over zijn gedragsgenetica evenveel
of even weinig te zeggen als over de vraag of er leven is op Venus. Dus is het
betrekkelijk irrelevant over dit onderwerp te discussiëren. Je komt er toch nooit uit.

‘Ik weet dat het moeilijk te geloven is, maar kijk eens goed naar hun handen, de vorm van hun
schedel, het rechtop lopen - ik zeg je, wij stammen af van de mensen.’ Tekening van Len Herman
uit Animals, Animals, Animals, A Collection of Great Animal Cartoons samengesteld door
George Booth e.a. Spherepaperback, 241 p., importeur Van Ditmar

Miereneter
Niettemin wordt ook in het boek Sociobiologie ter discussie uitgebreid gestreden
over de vraag of ons menselijk gedrag evolutionaire wortels heeft. Hoewel dat volgens
mij een nauwelijks zinvolle vraag is (omdat we geen experimenten kunnen doen om
er een antwoord op te krijgen) heeft een uiterst gemêleerd gezelschap van biologen,
politicologen, psychologen, sociologen, theologen, en een medicus en een wiskundige
zich over dit probleem uitgesproken. Gelukkig krijgen we desondanks in verschillende
bijdragen toch heel aardige dingen te horen. De beste bijdrage in de bundel is van
de hand van de etholoog Jan van Hooff. Op bewonderenswaardig duidelijke wijze
legt hij uit wat sociobiologie is, wat voor specifieke concepten het vak kent, en hoe
wij ons de evolutie van gedrag moeten voorstellen. Ook de evolutietheorie wordt
nog eens kort uiteengezet. Wel nodig, als je bedenkt dat zelfs Karel van het Reve,
blijkens een potsierlijk stukje over de miereneter in het Hollands Maandblad van
vorig jaar, nog totaal niets van die theorie begrijpt. Hij beweerde onder andere dat
de mierenhoop eeuwenlang evengroot gebleven is en dat het daarom vreemd is dat
zo'n miereneter een lange, kleverige tong heeft gekregen. Alsof er ooit sprake van
evolutie zou kunnen zijn in een zich zelf gelijkblijvend milieu.
Aardig is ook dat Van Hooff het artikel van Thompson aanhaalt dat vorig jaar in
Perspectives in ethology 4 verscheen, waarin deze Thompson afrekende met het
bezwaar van Karl Popper tegen de evolutietheorie. Volgens Popper zou die niet
falsificeerbaar zijn. Thompsons artikel heette: ‘Towards a falsifiable theory of
evolution’.
Uit het stuk van Van Hooff kan men ook leren dat de belangrijkste concepten uit
de sociobiologie niet door Wilson maar door anderen bedacht zijn. Het idee van de
Evolutionaire Stabiele Strategie (het ESS) is afkomstig van Maynard, Smith en Price.
Het lijkt me hier niet de plaats om uit te leggen wat dat begrip ESS inhoudt (men
kan het bij Van Hooff duidelijk uitgelegd vinden), maar het is zonder twijfel een
centraal begrip dat voor het onderzoek van vooral sociaal gedrag nu al geweldig
stimulerend is gebleken. (Op het laatste ethologencongres in Oxford werd de ene
Evolutionaire Stabiele Strategie na de andere uit de doeken gedaan.)
Ook de ideeën over altruïsme bij dieren en verwantenselectie zijn niet van Wilson
afkomstig, maar van Hamilton. Pas hij heeft ons een mathematisch uitgewerkte
theorie geboden waarmee een verklaring werd geleverd voor het feit dat dieren zich
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altruïstisch kunnen gedragen, iets dat in strijd lijkt met hun eigen voordeel, en dat
ook geen reproduktief voordeel lijkt op te leveren.
Ook wat in de sociobiologie over groepsselectie naar voren is gebracht, is niet
door Wilson bedacht, maar door Wynne-Edwards. Jammer dat er op het heldere stuk
van Van Hooff een tamelijk onzinnige discussie volgt. Daarbij verbaas ik me over
de argumenten van de bioloog Gerjan Huis in 't Veld. Zijn argumentatie komt er zo'n
beetje op neer dat sociobiologie niet geoorloofd is omdat er een verkeerde, want
racistische kant mee uitgegaan kan worden. Het is alsof je iemand hoort zeggen dat
E=mc2 niet deugt omdat dat de doopformule van de atoombom is. Huis in 't Veld
heeft daarna zelf een lang stuk
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aan het boek bijgedragen onder de veelzeggende titel ‘Sociobiologie: een
maatschappelijk gevaar of academische borrelpraat?’ In dat stuk staan zeker goede
dingen, maar 't is ergerlijk om iemand bezig te zien die nauwelijks onderscheid kan
(of wil?) maken tussen zakelijke, wetenschappelijke argumenten en argumenten die
afkomstig zijn uit de levensbeschouwelijke hoek. Sociobiologie is uiteraard geen
echt nieuw vak. Wilson heeft alleen maar allerlei gegevens uit de ethologie, ecologie,
entomologie bij elkaar gezet. Dat kun je er als bezwaar tegen aanvoeren. Maar het
is niet zinvol je te keren tegen bepaalde sociobiologische concepten. Als je vindt dat
het onjuiste of te beperkte begrippenkaders zijn, moet je onderzoek doen waarmee
je bewijst dat die concepten niet deugen, maar je moet niet op voorhand zulke
concepten afwijzen omdat ze niet stroken met wat toevallig op dat moment je politieke
en levensbeschouwelijke overtuiging is.
Ook het artikel van de psycholoog P.A. Vroon vind ik nogal teleurstellend. Hij
somt allerlei bezwaren op tegen de sociobiologie, komt zelfs weer met Poppers
bezwaren tegen de evolutietheorie aandragen (lees Thompson), mengt daar ook nog
enige EO-achtige bedenkingen tegen de evolutietheorie doorheen, geeft allerlei
voorbeelden van misbruik van Darwins en Spencers denkbeelden, maar weet
desalniettemin nauwelijks enige fundamentele kritiek te leveren op wat we dan nu
sociobiologie noemen. Ook de socioloog Den Hartog weet ons niet veel anders voor
te houden dan dat hij ‘primair aan cultuur’ denkt als hij gedrag van mensen (en
chimpansees) waarneemt. Ja, wie niet? Maar het is stompzinnig om het te doen
voorkomen alsof cultuur iets heel anders is dan natuur, daar los van staat. Cultuur is
onze menselijke natuur.
Het artikel van A.W. Musschenga, ethicus, riekt nogal roomskatholiek. Ik kan
zulke gedachtengangen niet goed volgen, wil er ook verder niets van zeggen, want
zulk denken staat te ver van mij af. Een erg aardig stuk is ‘Biopoliticologie’ van de
politicoloog Falger. Falger is iemand die een biologische gedachtengang kan
begrijpen, en niet onmiddellijk met de dooddoener aankomt: ‘Maar wij mensen
hebben cultuur’.
Ten slotte bevat het boek ook informatieve artikelen van Frans de Waal over
gedragsonderzoek aan chimpansees en van Jan Wind (een medicus) over de
gedragsgenetica. Wie over de Sociobiologie wil discussiëren, heeft met dit boek in
ieder geval nuttig discussiemateriaal in handen.

David Barrash
In het boek van Barrash wordt de sociobiologie inderdaad toegepast op menselijk
gedrag en menselijke verhoudingen. Barrash behandelt de verhouding tussen de
seksen en laat zien dat het verschil in waarde van eicel en zaadcel consequenties
moet hebben voor mannelijk en vrouwelijk gedrag. Hij behandelt het verschijnsel
ouderschap, schrijft ook uitgebreid over verwantenselectie, en over concurrentie
tussen groepen mensen. Barrash heeft helaas niet de gave der puntigheid. Hij schrijft
nogal omslachtig, heeft steeds veel woorden nodig om betrekkelijk eenvoudige zaken
uit te leggen. Dat maakt, aan de andere kant, dat het boek goed leesbaar is, in die
zin, dat steeds goed te begrijpen is wat hij denkt. Voor mensen die hun vooroordelen
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ten aanzien van de sociobiologie bevestigd willen zien, is het een uitstekend boek,
want Barrash maakt zich zo ongeveer aan alles schuldig waar de tegenstanders van
een biologische benadering van gedrag van mensen zich steeds tegen keren. Bovendien
heeft Barrash de neiging de sociobiologie voor te stellen als net zo'n revolutie in de
wetenschappen als de ontdekking van de speciale relativiteitstheorie. En soms lijkt
het wel of hij de sociobiologie aanprijst als een nieuw evangelie. Zo zegt hij op pagina
338: ‘Ben je een aanhanger van de tegencultuur, ervan overtuigd dat de moderne
technologische maatschappij ten dode is opgeschreven, vreugdeloos en radicaal
ongezond? Dan is de weg naar persoonlijk geluk verbonden met het omhelzen van
onze biologie.’ En daaronder staat: ‘Ben je daarentegen opgewonden door de recente
vooruitgang in de technologie? Dan is de sociobiologie ook iets voor jou.’ Nou ja,
dit is doodgewoon ongelofelijk! Het heeft natuurlijk in het geheel niets meer met
wetenschap te maken, maar riekt naar evangelisatie. Omhels Jezus als je tegen de
technologie bent. Wandel met Hem als je ervoor bent.
Toch geeft het boek van Barrash tussen alle moralistische en onwetenschappelijke
gedachten door ook nog wel aardige informatie over gedrag van dieren. Maar wie
een sobere, duidelijke en preciese omschrijving van het vak sociobiologie wil, doet
er veel beter aan het hoofdstuk van Jan van Hooff te lezen in Sociobiologie ter
discussie.
■
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Vertrouwd met de prins der duisternis
Burgess' en de twintigste-eeuwse proporties van goed en kwaad
Earthly Powers door Anthony Burgess Uitgever: Avon-pocket, 706 p.,
f14,85 Importeur: Van Ditmar
Nienke Begemann
De ‘aardse machten’ in Anthony Burgess' lange, barokke roman (die in 1980
verscheen en nu als pocketeditie een internationale bestseller is, zijn de machten van
goed en kwaad, zoals ze zich op deze aardkloot manifesteren. Dat klinkt pleonastisch,
maar het is bij dit boek van belang om niet automatisch aan te nemen dat het om een
allegorie gaat: het is niet een moderne bewerking van de metafysische strijd tussen
het goede en het kwade, het licht en de duisternis, God en Satan, leven en dood, die
het onderliggende stramien is van bijna alle godsdiensten. De katholiek Burgess is
wel een moralist, maar geen allegorist: dit hele boek draait juist om de historiciteit,
de actualiteit.
De centrale stelling is dat het voor de leek - en dat is iedereen, zelfs de paus van
Rome - onmogelijk is om volgens analogische redeneringen, uitgaande van de
schepping die we kennen, iets te weten te komen over de werkelijkheid die achter
deze wereld zou kunnen liggen. Zelfs het mysterie van de incarnatie van God in zijn
zoon Jezus Christus leert, strikt filosofisch gezien, niets over de aard van de vader.
De verteller van het boek, de eenentachtigjarige, homoseksuele, katholieke
romanschrijver Kenneth Toomey, moet bij voorbeeld wel aannemen dat er twee
scheppers zijn: de ene heeft hem homoseksueel geschapen, en de andere heeft een
kerk gesticht waarbinnen voor homoseksuele liefde geen plaats is. Zijn leven lang
jaagt Toomey God na, ook al keert hij zich van de kerk af. Dat zoeken naar God leidt
onherroepelijk, al is het paradoxaal, tot een confrontatie met het kwaad, dat in onze
eeuw, de eeuw van Toomey (dat klinkt als tomby, grafachtig) ongekend gigantische
proporties heeft aangenomen. De oude vraag hoe het kwaad in de wereld is gekomen,
hoe er een bijna almachtige Satan kan zijn voongekomen uit een schepper die in
wezen goed is, wordt in dit boek op een verbazingwekkend energieke, en totaal
on-naïeve manier opnieuw gesteld. Toomey vindt geen comfortabele antwoorden op
die vraag, integendeel. Hij blijft zitten met zijn diep verankerde overtuiging dat de
mens een vrije wil heeft, zelfs al heeft hij zich geen moment van zijn leven vrij
gevoeld.
Het alomtegenwoordige kwaad wordt voor Toomey alleen geneutraliseerd op de
zeldzame momenten van zelf-ervaren liefde, en van ontroering over de liefde,
toewijding en opofferingsgezindheid die hij bij anderen waarneemt. Sterker dan het
kwaad zijn die momenten geenszins - ze houden iemand nog net in leven, dat is alles.
Dit is een zwaarwichtige, eigenlijk niet passende inleiding - Burgess' boek is van
heel andere aard, dus laat u niet afschrikken. Toomey, de ene spil van het boek, lijkt,
hoe kan het anders, op Somerset Maugham en Graham Greene en Evelyn Waugh,
en raakt door het huwelijk van zijn geliefde enige zuster Hortense met een Italiaanse
componist, verwikkeld in de lotgevallen van zijn aangetrouwde schoonfamilie, de
Campanati's. Een van de broers van de componist is priester en wordt later paus, een
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soort kruising tussen Johannes XXIII en Johannes Paulus II. Het karakter van Carlo
Campanati is de tweede spil waarom het boek draait. Hij is een enorme vitale,
veel-etende, wijn en wiskey minnende, sigaar-rokende, goklustige, gewelddadige
zondaarheilige, die als een ververwijderd alter ego van Toomey door de wereld trekt
om letterlijk eigenhandig de duivel te lijf te gaan. Na zijn dood, vijf jaar nadat hij
tot paus is gekroond, wordt Toomey gevraagd een document te produceren: een
getuigenis van de wonderen die hij Carlo heeft zien verrichten en dat bij zijn
zaligverklaring gebruikt zal kunnen worden. Toomey heeft Carlo inderdaad
interessante staaltjes van exorcisme en van wonderbaarlijke genezing zien verrichten,
ook al hebben die wonderen op hun beurt weer tot vreselijk kwaad geleid. Aan Carlo's
relatieve heiligheid twijfelt hij niet, ook al heeft hij hem ook langzaam zien
corrumperen tot een kerkvorst die zijn enorme macht alleen nog maar gebruikte om
liefde, liefde te prediken, in plaats van het zwaard. De rampzalige gevolgen daarvan
worden in dit boek op gruwelijke en overtuigende wijze gedemonstreerd.

Anthony Burgess

Komisch en treurig
Burgess' creatie van Carlo Campanati is een grote prestatie en de scènes waarin hij
optreedt horen tot de meest hilarische en gedenkwaardige van deze roman. Wat mij
als nooit katholiek geweest lezer het meest met afgunst vervult is de totale
wereldsheid, illusieloosheid van deze figuur, die ook geheel vrij is van de verstikkende
gehoorzaamheid aan enige heilige schrift. Zijn corruptie is een tragisch proces - zijn
eigen zwakke plek herkent hij niet, zodat het kwaad dat hij later bewerkt gemakkelijk,
als een gemene infectie, kan binnendringen.
De Campanati's zijn niet de enige attractie van het boek - Earthly Powers biedt
ook een panorama van een groot deel van de culturele en politieke geschiedenis van
het Europa van de twintigste eeuw, waarin vele bekende kunstenaars en politici
optreden. Er zijn kostelijke vignetten van ‘Jimmy’ Joyce, Hemingway, Gertrude
Stein en Toklas, maar ook film-reportage-achtige ‘gewone’ beelden van Goebbels
en Himmler, die het kwaad in zijn angstaanjagendste alledaagsheid incarneren. (De
filmwereld is trouwens een belangrijk verschijnsel in het boek). De beschrijving van
de verschrikkingen van de nazi-kampen (Toomey is een van de eersten die in
Buchenwald worden toegelaten na de bevrijding van de overlevende joden) is sterk,
cru, letterlijk, grafisch en journalistiek van de beste soort.
Ook Toomey's persoonlijke leven, met zijn kortstondige, naar zijn gevoel altijd
steriele relaties met kunstbroeders of secretarissen - hij komt in bizarre
omstandigheden door zijn verboden seksuele geaardheid - wordt met verve en zelfspot
afgebeeld, komisch en treurig tegelijk. Ook Toomey is een werelds man, die zijn
leven lang zijn best gedaan heeft zijn publiek te amuseren, want hij is een populair,
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niet een groot schrijver. Ook Toomey leert in zijn lange bestaan de prins der duisternis
goed kennen. Net zoals Burgess zelf is hij moedig, al mist hij de brute mankracht
van de latere paus. Verraad, geweld, verlies en rouw, niets wordt hem bespaard. Hij
brengt ten slotte zijn
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laatste jaren door met zijn geliefde zuster, de enige vrouw die ooit enige lichamelijke
aantrekkingskracht voor hem heeft gehad, en die haar man, haar kinderen en kleinkind
heeft overleefd, terwijl haar schoonheid vreselijk verminkt is door het verlies van
een oog. Zij is de enige genade die hem ten beurt valt.
Het boek eindigt met een prachtig stukje dialoog tussen deze Hortense en Toomey.
Het stormt als ze in hun gemeenschappelijke slaapkamer naar hun tegenover elkaar
staande bedden gaan. ‘The days and nights of calm and warmth dissolved that evening
in violent rain and thunder and cryptic brief messages in lightning over the Channel.
“He plants his footsteps in the sea” I quoted from Sunday's service while I looked
out from the lashed french windows, “and rides upon the storm. The old bastard.
Will he let us sleep?”
“He'll be persuaded to let us. That's my one article of faith.”’ Een minimaler,
ironischer en tegelijk dieper gewortelde bevestiging van geloof ben ik in lange tijd
niet tegengekomen.
Ook een agnost zoals ik, met een behoorlijke weerstand tegen het eenogig kijken
en het op de lange baan schuiven van de terreur van het hier en nu van het
christendom, heeft dit boek veel nieuws te zeggen over een materie die zo oud is als
de wereld. Daardoor en door de rigoureuze eerlijkheid en de tact waarmee het is
geschreven steekt het met kop en schouders uit boven andere romans van de laatste
tijd waarin hetzelfde wordt geprobeerd (zoals bij voorbeeld het indecente Sophie's
Choice van Thomas Styron) maar die nooit verder komen dan moreel glijbaanwerk.
Burgess' roman is het werk van een groot professioneel verteller, en van een moralist
die de vorm en de ingrediënten van de moderne, op maat gemaakte bestseller aan de
kaak stelt en gebruikt voor zijn eigen, publieke doel. Een prachtig, moedig en tegelijk
teder boek, niet vertroostend, maar wel geschikt om het nieuwe jaar mee te beginnen.
■
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Ludwig Wittgenstein - Bertrand Russell
Een geniale stoethaspel en een begenadigde ijdeltuit
Bertrand Russell and His World door Ronald Clark Uitgever: Thames
and Hudson, 127 p., f37,50 Importeur: Nilsson & Lamm
Ludwig Wittgenstein, Personal Recollections door Rush Rhees (ed.)
Uitgever: Basil Blackwell, 235 p., f57,55
Frans Boenders
In zijn essay ‘Over Popper’, dat einde 1981 in Hollands Maandblad verscheen, noemt
W.F. Hermans Wittgenstein ‘een wijsgeer van het orakeltype’. Ook schrijft hij dat
de auteur van de Tractatus in veler ogen minder menselijk lijkt dan de benaderbare,
bereidwillige, beminnelijke Popper. Ik heb Wittgenstein nooit ontmoet, maar wat
Popper betreft kan ik verzekeren dat diens beminnelijkheid zich vooral uit in het
bestraffend aankijken van rokers, het mopperen over het tekort aan frisse lucht in
het vertrek waar de schriele wijsgeer van het optimisme zonet heeft plaatsgenomen,
het met fronsend voorhoofd informeren naar de omvang van zijn honorarium en,
bovenal, in zijn Oostindische doofheid voor kritiek. Wie niet rookt, zuinig ademt,
diep in de buidel tast en kritiekloos luistert - die is Poppers vriend.

Ludwig Wittgenstein, 1925

Ongetwijfeld had ook Wittgenstein zijn al te menselijke kanten, maar de getuigen
die in de door Rush Rhees samengestelde bundel Ludwig Wittgenstein, Personal
Recollections aan het woord komen, laten zich opvallend positief uit over hun
dagelijkse omgang met de grote filosoof. ‘Vriendelijk, edelmoedig’, oordeelt Drury.
John King bekent haast verlegen: ‘Ik ben er nooit helemaal achtergekomen waarom
hij (Wittgenstein) zo aardig was en zo genegen zijn tijd aan mij te besteden.’ De
beroemde criticus F.R. Leavis schrijft: ‘Wittgenstein verschilde sterk van Russell,
hij was een compleet menselijk wezen, subtiel, begiftigd met zelfkritiek en vrij van
zelfverheerlijking.’ Ook Fania Pascal, die Wittgenstein in het Russisch inwijdde,
rekent af met de mythe van het eigenzinnig, recalcitrant en neurotisch genie: ‘Hij
leed niet aan irrationele angsten en onzekerheid, hij had zich zelf geheel en al in de
hand, hij was niet geremd in zijn omgang met anderen op voorwaarde dat het mensen
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van zijn keus betrof die zijn manier van doen aanvaardden. Het zou absurd zijn hem
te beschouwen als een perfectionist in de neurotische betekenis van dat woord.’

Bertrand Russell, 1939

Het mag als een verrassing klinken, maar uit de vijf getuigenissen in deze ‘Personal
Recollections’ (de vijfde is een opstel van Hermine Wittgenstein) blijkt niet dat
Wittgenstein een orakelend wijsgeer was die zijn vrienden en bekenden met
filosofische en pythische uitspraken om de oren sloeg. Zeker, hij was wat abrupt in
zijn meningen en kon zoals de meeste mensen opvliegend zijn, maar hij genoot tevens
met een haast benijdenswaardige naïveteit van simpele dingen: een kopje thee met
een babbel, een Western, een detective van Agatha Christie, een wandeling door de
weilanden, een dansnummer van Ginger Rogers en Fred Astaire. Dit genot werd hem
geenszins onmogelijk gemaakt door de scrutinerende kracht van zijn verstand dat
zogenaamd niets anders kon dan filosoferen. Drury noteert in dat verband uitdrukkelijk
dat geen van de lange discussies, die ze samen voerden, betrekking had op specifiek
filosofische problemen - Wittgenstein voelde daar niets voor.

Humor
Een andere taaie mythe wil dat Wittgenstein geen zin voor humor had. Drury bewijst
het tegendeel. In een van hun tweespraken vertelt Drury over een vriend van hem
die na een jaar arbeid aan zijn proefschrift tot het besluit kwam dat hij niets
oorspronkelijks te zeggen had en daarom niet wenste te promoveren. Waarop
Wittgenstein repliceert: ‘Daarom alleen hadden ze hem de doctorsbul moeten geven.’
Russells humor was veel meer voorspelbaar. In 1948 kreeg het marinevliegtuig
waarmee hij van Oslo naar Trondheim reisde, pech. Om zijn leven te redden, moest
de zesenzeventigjarige wijsgeer in het noordse water zwemmen. Toen men hem
achteraf vroeg wat hij had gevoeld, antwoordde Russell ‘kou’. Een Britser antwoord
kan men niet bedenken, en Russell vertelt het hele gebeuren uiterst laconiek in het
derde deel van zijn autobiografie. Er is veel geschreven over het ascetisme van
Wittgenstein. Dat hij evenwel ook verfijnde esthetische opvattingen huldigde, blijkt
uit een conversatie met zijn vriend Drury
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die plaatsvindt wanneer deze als pas afgestudeerde arts in 1941 naar het
Midden-Oosten wordt gestuurd. Wittgenstein schenkt hem een zilveren beker ten
afscheid met de woorden: ‘Water smaakt zoveel lekkerder als je het uit zilver drinkt’
- een opmerking die men eerder uit de mond van de aristocraat Russell zou
verwachten.
Dat Wittgenstein een rabiate tegenstander zou zijn geweest van de psychoanalyse
lijkt ook onjuist. Zeker, hij had heel wat epistemologische bezwaren. Men leze er de
Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology, and Religious Belief op na
en enkele van zijn notities uit de Vermischte Bemerkungen, bij voorbeeld deze uit
1946: ‘Freud heeft ons met zijn fantastische pseudoverklaringen (juist omdat ze
geestrijk zijn) een slechte dienst bewezen. (Iedere ezel heeft deze beelden nu bij de
hand om met behulp ervan ziekteverschijnselen te “verklaren”).’ Maar dergelijke
uitlatingen blijken slechts één aspect te vormen van zijn houding ten aanzien van de
Freudiaanse leer. Wittgenstein kocht in 1936 de Traumdeutung voor Drury's
verjaardag, een studie waarover hij aan zijn vriend had verklaard: ‘Hier is een
psycholoog aan het woord die eindelijk wat te vertellen heeft.’

Dominees
Het is bekend dat Russell de eerste was die zich rekenschap gaf van het genie van
Wittgenstein, toen nog zijn leerling in Trinity. Russell legde daarvan ook publiekelijk
getuigenis af op een ogenblik dat hij besefte dat zijn eigen scheppende arbeid in de
vakfilosofie al achter hem lag. Wittgenstein betuigde Russell, in die jaren nog zijn
vriend, weinig dankbaarheid voor deze ruiterlijke steun, kritiseerde zijn voormalige
leermeester ongezouten, en ging er later zelfs van uit dat ook Russell de originaliteit
van de Tractatus logico-philosophicus niet ten volle had begrepen en die bovendien
nooit zou kunnen vatten. Russell, de voorvechter van tientallen goede zaken en
overtuigingen, de propagandist van ‘views on almost everything under the sun’ Russell was in Wittgensteins ogen niet langer au sérieux te nemen als filosoof, hij
was voor hem een predikant geworden. Hoe valt anders de uitspraak te interpreteren
die hij zich in een conversatie met Drury liet ontvallen: ‘Russell en de dominees
hebben samen ontzaglijk veel schade aangericht.’?
De verschillen tussen beide wijsgeren zijn enorm maar, zoals Wittgenstein ooit
opmerkte: ‘Op één punt ben ik het eens met Russell: ik wil de vrijheid hebben over
om het even wat te praten met om het even wie.’ Dat er nauwelijks méér punten van
overeenkomst aan te geven zijn, is niet zozeer terug te voeren tot hun verschillende
filosofische visie als wel tot hun fel uiteenlopende karakters. Trouwens, de ‘eerste’
Wittgenstein verschilt helemaal niet zo sterk van de Russell der Principia
Mathematica. Russell was vlot, glad zelfs, en kwam altijd op zijn poten terecht
ongeacht de netelige situatie waarin hij zich bevond. Wittgenstein was een stoethaspel
in de sociale omgang, gebruikte meestal de verkeerde woorden en zorgde er zelf
voor dat hij in extreme situaties belandde. De Brit werd gedreven door een
ongecompliceerde ijdelheid die hem voorbestemde een succesvolle vrouwenjager te
worden. De Oostenrijker was geheel vrij van intellectuele en andersoortige koketterie
en beschikte over een homofiele geaardheid die zo straf onderdrukt bleef dat hij geen
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behoefte scheen te hebben aan seksuele praktijk. Met de anti-autoritaire en
pacifistische levenshouding van Russell contrasteerde de stroefheid van hem, die
erop stond met ‘dr. Wittgenstein’ te worden aangesproken. De atheïstische
pleitbezorger van tientallen meningen vervulde de van elke overreding warse, maar
diep religieuze scepticus met weerzin. De onvermoeibare redenaar vond het heerlijk
om zo groot mogelijke groepen toe te spreken, terwijl de binnenvetter enkel in een
uitermate kleine kring van vertrouwden tot ontplooiing kwam. Hier was bewuste
versnippering met het oog op brede invloed, groeiende roem en stijgende verdiensten;
daar ontwikkelde zich een steeds monomaner denken in uiterste concentratie en
toenemende afzondering.

Zelfverzekerdheid
Hoewel depressies niet aan hem voorbijgingen, werd Russell niet gekweld door
fundamentele twijfels over zijn maatschappelijke functie als moralist. Wittgenstein
daarentegen werd continu achtervolgd door gedachten van nutteloosheid. Daarom
bleef de ene zijn leven lang, gesteund door zijn aristocratische zelfverzekerdheid,
aan zich zelf gelijk, een schrijver, de zweep van het collectieve geweten - terwijl de
ander, zich zelf uitvezelend, opgejaagd het ene beroep voor het andere inruilde. Nadat
Wittgenstein achtereenvolgens onderwijzer, architect, tuinman en vakfilosoof was
geweest, overwoog hij in 1936 zijn professoraat op te geven en medicijnen te gaan
studeren.
Ook ten aanzien van de ethiek was hun houding sterk uiteenlopend. De schrijver
van het cryptisch aforisme Ethik und Aesthetik sind Eins kon niet anders dan zijn
hoogstaande zedelijke opvattingen op ieder moment van zijn leven compromisloos
in de praktijk omzetten. Russell echter, met het aplomb en de panache van de bevrijde
denker, stond pal in de wisseling der tijden, had een vanzelfsprekende maar plooibare
eerlijkheid over zich, en genoot van het gestoelte des aanziens - zonder daarom zich
zelf te heroïseren dan wel te onderschatten. Onstelpbaar vloeiden elegante, uiterst
leesbare essays over modieuze ethische kwesties uit zijn pen. In vergelijking met
deze scherpslijper van het redelijke denken lijkt Wittgenstein een filosofische woelrat
die zijn tot het aforisme geneigde, hortende schrijfkramp als een moeizaam stamelen
moet hebben ervaren.
Russell was, hoewel als edelman behorend tot de intellectuele en sociale crème
de la crème van de natie, een democraat in hart en nieren en een libertair socialist
met radicale ideeën over de brandende politieke kwesties van zijn (en onze) tijd. Het
rigoureuze pacifisme dat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog aanhing maakte, toen
de fascistische dreiging in de jaren dertig toenam, plaats voor een meer genuanceerde
kijk op oorlog en vrede. Wittgenstein, in zijn jeugd een moedig officier in het
Oostenrijkse leger, ontwikkelde na het debâcle van 1918 onduidelijk politieke
opvattingen. Zijn maatschappelijke denkbeelden kwamen feitelijk nooit geheel tot
rijpheid. Zijn voorkeur ging uit naar een autoritaire aanpak omdat dergelijke regimes,
zo dacht hij, het klassen-onderscheid kunnen afschaffen en de bevolking tot daden
aanzetten; het ergste wat een maatschappij kon gebeuren was dat de massa's geen
vast werk meer zouden vinden. Dat verklaart zijn belangstelling, in de jaren dertig,
voor de Sovjetunie en zijn uitspraak, ten overstaan van Drury, dat tirannie hem niet
met verontwaardiging vervulde. Toch was hij volslagen antifascistisch. Zijn
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conservatisme kon onmogelijk vrede hebben met het makke socialisme van
West-Europa dat allang zijn strijdbaarheid en zijn Tatendrang vaarwel had gezegd.
Alle hemelsbrede verschillen tussen beide filosofen ten spijt, men kan af en toe
twijfelen aan het geestelijk vaderschap van sommige uitspraken. ‘Ik ben altijd van
mening geweest dat niemand achtenswaardig kan zijn zonder slecht te zijn, maar
mijn zedelijk gevoel was zo afgestompt dat ik niet zag in welk opzicht ik had
gezondigd.’ Wie schreef deze met zondigheid en andere slechtheid dreigende zin?
Niet de van schuld en onwaardigheid bezeten Wittgenstein maar de geestelijk
oergezonde Russell!
Het boek dat Rush Rhees heeft samengesteld, pretendeert niet enig thema uit
Wittgensteins filosofie te verduidelijken. Ook Ronald Clarks werkje ambieert niet
de zoveelste inleiding tot Russells denken te zijn. Wel werpen beide publikaties een
licht op de mens - het complexe individu dat Wittgenstein was en de redelijk
doorzichtige persoonlijkheid van Russell. Clark vertelt beknopt, accuraat, sober,
betrouwbaar en helder; zijn tekst is verlucht met 105 boeiende foto's en documenten.
Clark bezit het geheim om in korte, krachtige zinnen het essentiële te zeggen. Zo
heeft hij het over Russells ‘facility for writing immaculate prose, at high speed, on
any required subject’, een zin die men onmogelijk zonder kwaliteitsverlies kan
vertalen.
Rhees eigen bijdrage tot zijn verzameling getuigenissen mag dan weinig
indrukwekkend zijn en zelfs enige irritatie opwekken, met name de uitvoerige
gesprekken met Drury en F.R. Leavis' Memories of Wittgenstein vormen een meer
dan voldoende reden om kennis te nemen van deze Personal Recollections. ‘De
gesprekken met Wittgenstein waren even onrustwekkend als de geschriften van
Pascal dat voor diens lezers zijn; indien Wittgensteins werk niet dezelfde onrust
teweegbrengt dan wordt het verkeerd begrepen,’ aldus Drury. In een tijd zonder grote
filosofen, de onze, is het niet overbodig zich vertrouwd te maken met de twee
personages die het denken en het geweten van de twintigste eeuw in het Westen in
aanzienlijke mate vorm hebben gegeven. Hun levensloop, meningen, vriendschappen
en passies vertonen voor wie nauwlettend toekijkt een samenhang met hun filosofische
ontwikkeling. De kennismaking met de mens kan dus leiden tot een beter begrip van
diens technische, wijsgerige problematiek. Zowel Bertrand Russell and his world
als Ludwig Wittgenstein, Personal Recollections fungeren hier als interessante gidsen.
■
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Hoogmoedswaanzin van een woordenboek
Kramers Woordenboek draagt ook op supranormale wijze woorden
aan
Kramers Groot Woordenboek Nederlands Uitgever: Elsevier, 2 dln, 1640
p., f99, Riemer Reinsma
Woordenboeken zijn er in alle maten en soorten. Bij eentalige (‘verklarende’)
woordenboeken bestaat er een traditie dat je aan de soortnaam kunt zien tot welke
klasse (kwaliteit, omvang) een bepaald woordenboek zich rekent. Zo heet Van Dale
‘Groot woordenboek der Nederlandse taal’. Weliswaar bestaat er een ‘Woordenboek
der Nederlandsche taal’ dat vele malen groter is dan Van Dale, maar die uitgave
vond het epitheton ‘groot’ voor zich zelf niet nodig.
Eén slag, soms vele slagen kleiner dan zo'n ‘groot’ woordenboek is het
‘handwoordenboek’. Niet alleen Koenen en de beknopte versie van Van Dale dragen
die naam, ook de Prismapockets heten zo. Tot op heden was Van Dale het enige
woordenboek in ons taalgebied dat zich ‘groot’ durfde te noemen. Aan dat monopolie
is nu een eind gekomen. De uitgeverij Elsevier doet met zijn nieuw verschenen
‘Kramers Groot Woordenboek Nederlands’ eveneens een gooi naar de status van
vlaggeschip.
Is die pretentie gerechtvaardigd? De nuchterste, meest Consumentenbond-achtige
maatstaf waarmee je woordenboeken onderling kunt vergelijken, is natuurlijk de
hoeveelheid geboden informatie. Biedt Kramers (ongeveer) net zo veel als Van Dale?
Op het eerste gezicht wel. Allebei twee delen, ongeveer dezelfde hoogte, dezelfde
dikte. Sla je de boeken open, dan zijn de verschillen enorm. Kramers telt in totaal
1640 pagina's, Van Dale 3230. Hoe zit dat? Inderdaad, het papier van Kramers is
twee keer zo dik. Maar het aantal pagina's is natuurlijk niet alleen zaligmakend als
je zulke boeken naar de hoeveelheid informatie vergelijkt. Misschien stopt Kramers
in een pagina veel meer informatie dan Van Dale. Misschien is de letter kleiner, staat
er tussen de regels minder wit, zijn de marges kleiner. Er is maar één manier om de
vergelijking zuiver te krijgen: tellen. Ik neem een steekproef op enkele willekeurige
kolommen Kramers en enkele willekeurige kolommen Van Dale. Een saai werkje
met een belangwekkend resultaat: Van Dale heeft circa 29 miljoen lettertekens,
Kramers... nog geen 8 miljoen. Daarmee haalt Kramers nauwelijks de omvang van
Koenen. Die omschrijving ‘groot’ van Grote Kramers is dus een verkooptruc. Deze
Kramers is te vergelijken met zo'n fles frisdrank waarvan de bodem naar boven is
uitgehold, zodat de fabrikant op de inhoud kan bezuinigen.

Voorkeurspelling
De nieuwe Kramers is een samenvoeging van twee bestaande Kramers
woordenboeken: Kramers Nederlands Woordenboek en Kramers Woordentolk.
Daarnaast is ook veel materiaal opgenomen uit Signalement van nieuwe woorden,
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eveneens een uitgave van Elsevier. In het voorwoord legt de uitgever uit wat de sterke
punten van het boek zijn:
- trefwoorden in voorkeurspelling zijn vet gedrukt, trefwoorden in toegelaten
spelling halfvet;
- in alle trefwoorden is aangegeven waar ze kunnen worden afgebroken;
- in de basisteksten (Kramers Nederlands en Woordentolk) zijn inhoudelijke
verbeteringen aangebracht;
- honderden neologismen zijn toegevoegd.
Laat ik beginnen met die vetgedrukte voorkeurspelling en halfvette toegelaten spelling.
Kramers zelf is daar nogal van onder de indruk en betitelt zich zelf als een
‘betrouwbare gids door het moeras van de Nederlandse spelling’. Maar er is hier
uitsluitend sprake van een typografisch snufje. Inhoudelijk wordt er niets toegevoegd
aan de bestaande spellingsregels, te vinden in de reeds sinds 1954 bestaande,
betrouwbare gids door het moeras van de Nederlandse spelling: het Groene Boekje.
Van meer belang is die andere vernieuwing, de woordafbrekingen. Nu bijna alle
kranten en veel boeken via de computer gezet worden en de regels van de teksten
met computerprogramma's worden afgebroken, zijn afbreekfouten schering en inslag.
De onzekerheid omtrent de afbreekregels lijkt toe te nemen en informatie daarover
is zeker geen luxe. Kramers is inderdaad de eerste die dit type informatie geeft. Toch
zijn hier een paar kritische opmerkingen geboden. Allereerst zit er een
tegenstrijdigheid in de aanpak. Volgens het voorwoord zijn alleen die afbreekplaatsen
vermeld die niet na de eerste letter liggen of vóór de laatste, dit ‘om
schoonheidsredenen en in navolging van de typografische traditie’. Inderdaad is deze
traditie vrij diep geworteld. Maar het is toch vreemd dat Kramers, die ons zo graag
door het spellingmoeras wil gidsen, hiermee afwijkt van de officiële richtlijnen in
het Groene Boekje. Kramers maakt op zijn eigen regel trouwens weer een
uitzondering: achter het voorvoegsel a- mag wél afgebroken worden ‘omdat dit
voorvoegsel zo duidelijk een eigen betekenis heeft’. Waarom is die ‘eigen betekenis’
belangrijker dan de eerder aangevoerde ‘schoonheidsredenen’? Het maakt een wat
halfslachtige indruk. Erger is, dat Kramers ons vaak afbreekplaatsen onthoudt die
niet alleen volgens het Groene Boekje maar ook volgens Kramers' eigen principes
toegestaan zijn. Zo geeft Kramers bij ‘adoratie’ twee afbreekmogelijkheden aan:
ado-ra-tie. Maar de Woordenlijst, die dit woord nota bene als voorbeeld opnoemt
(blz. LV) in het hoofdstukje over woordafbrekingen, zegt dat er ook op een derde
plaats mag worden afgebroken: ad-o-ra-tie.

‘Apporteren’, tekening Edward Gorey

Ten slotte nog iets over de verbeteringen die in de basisteksten zijn aangebracht.
Wanneer men bedenkt dat die basisteksten, en zeker Kramers Nederlands, niet boven
het peil van een eenvoudig schoolwoordenboek uitkomen, zijn die verbeteringen
bepaald onontbeerlijk voor een boek dat de schijn wil wekken, in de strijd te gaan
met Van Dale.
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Steekproef
Hoeveel is er in de basisteksten verbeterd? Ik neem weer een steekproef en vergelijk
een willekeurige pagina van de nieuwe Kramers met het corresponderend gedeelte
in de oude teksten. Van de eenenzestig artikelen die ik doorvlooi, zijn er
tweeëntwintig, al dan niet ingrijpend gewijzigd. Niet alle wijzigingen zijn even
geslaagd. ‘Apporteren’ stond eertijds omschreven als ‘brengen, halen (door hond)’.
Dat is nu: ‘aanbrengen; inz gezegd van weggeworpen voorwerpen die men een hond
laat terugbrengen en van zaken die op supranormale wijze
Vervolg op pagina 32
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Geen enkel spoor van zilver
De thuiskomst van A. Alberts in het lege noorden
Maar geel en glanzend blijft het goud door A. Alberts Uitgever: Van
Oorschot, 70 p., f15,90
Frans de Rover
Het maakt geen overtuigende indruk een recensie te beginnen met wat ik
langzamerhand ervaar als een clichématige karakteristiek, maar ik ontkom er niet
aan: Alberts is de meest zwijgende auteur in onze naoorlogse letterkunde. Zijn kleine
oeuvre is in de dertig jaar van zijn schrijverschap (Alberts debuteerde in 1952 met
de verhalenbundel De eilanden) van een bijzondere eenheid en herkenbaarheid
geworden, vooral door zijn stilistisch vermogen. Iedere publikatie roept steeds weer
verwondering op over de zo ver doorgevoerde taalversobering: ieder woord lijkt
overwogen; ieder verbaal pathos wordt resoluut geweerd.
Met dit taalgebruik lijkt Alberts de grenzen van literaire ‘depersonalisatie’ te willen
aftasten: van de verhaalfiguren en de situaties waarin zij handelen ontstaat vaak niet
meer dan een skelet, een transparant plaatje dat door de suggestie van wat er niet
staat tot op grote hoogte voor de lezer invulbaar is geworden. En dat heeft weer tot
gevolg dat een lezer die ontvankelijk is voor Alberts' thematiek ‘zijn’ ingevulde
plaatje: zijn interpretatie, een hoog werkelijkheidsgehalte zal toekennen.
Alberts' thematiek heeft in de loop der jaren nauwelijks wijziging ondergaan; ook
op dat punt is zijn oeuvre van een grote consistentie. Steeds is het romantisch
levensgevoel, uitgedrukt in het conflict van het individu met de samenleving (de
collectiviteit), in de strijd van één tegen allen, dominant. Zijn verhaalpersonages zijn
eenlingen, mensen met een vaag verlangen naar ‘elders’, die op zoek zijn naar de
rust van het isolement en de loutering van de eenzaamheid. Zij kennen de onrust en
de tragiek van de eeuwige zwerver. Treffend heeft Alberts dit mensentype
gekarakteriseerd met het beeld van ‘de zeeman’: ‘een mooi beroep, maar elke keer
als ze van daarginds terugkomen, hebben ze iets achtergelaten. Niet verloren, maar
achtergelaten. En op het eind zijn ze niet zoveel meer dan een leeg mens, die zich
alleen nog maar afvraagt wat er van hem nog achter die horizon bestaat’ (in: De
honden jagen niet meer, 1979). ‘Daarginds’, ‘achter die horizon’: voor Alberts heeft
dat te maken met ‘Het Noorden’. Al in het openingsverhaal ‘Groen’ uit het debuut
De eilanden, gesitueerd in de gordel van smaragd, verzucht de hoofdpersoon over
de vier windstreken: ‘Het Noorden, het onbekende, waar ik naar uitzie, dat hoort
erbij.’ En langzamerhand krijgt het aanvankelijk alleen geografisch-intrigerende
Noorden een steeds symbolischer betekenislading, juist door de gevreesde
onbereikbaarheid en ondoordringbaarheid van het daar gelegen bos: ‘het beeld van
mijn Noorderbos. Dat is en blijft een sprookjeskasteel, waarvan de ingangen zijn
dichtgegroeid (...) Het licht is scherp, dat merk ik anders zo niet, in het bos. Ik loop
door, ik weet dat ik terugmoet, dat ik nog niet kan blijven, voorgoed, maar even,
even nog, als een kind voor het slapen gaan. Ik ga op een steen zitten. Waar heb ik
dit toch meer gezien, denk ik.’ Ruim vijfentwintig jaar later opent de ‘zeevaartroman’
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De honden jagen niet meer met een korte beschrijving van een troep jagende honden
in noordelijke richting. ‘Eindelijk was in het noorden witter licht te zien. Witter licht
dan het groene licht van de hemel van bladeren.’

A. Alberts, tekening van Siegfried Woldhek

Het is het einde van de jacht. Alberts lijkt in zijn nieuwe novelle Maar geel en
glanzend blijft het goud, ‘thuisgekomen’. Hij schrijft een sprookjesachtig verhaal
over de ultieme tocht van zijn personage naar het meest noordelijke punt waar een
(imaginaire?) goudschat verborgen ligt; hij situeert het verhaal in de heldere vrieskou
van het Deense eiland Seeland. Het symbool heeft zijn plaats op de wereldkaart
gekregen. Maar zoals Alberts aan begrippen vaak meerdere betekenissen meegeeft,
zo moet ik zeggen: dit hoogtepunt van het oeuvre is niet het hoogtepunt van het
oeuvre: de geografisch hoogste plaats, waar vele wegen uit eerder werk zo consequent
naar toe hebben geleid, valt niet samen met de literair hoogste plaats die dit verhaal
verdiend had wanneer het het oeuvre goudglanzend had gekroond. Zowel de stijl als
de inhoud zijn nu debet aan mijn oordeel.

Sprookjestoon
Alberts heeft zijn verhaal geënt op het sprookje: aan het verhaal van een alwetende
verteller gaan een kinderlijk getekend landkaartje en een fragment uit een (door
Alberts zelf geschreven) Deense ballade vooraf:
Er was een koning. Vóór zijn dood
had men het spreken hem verleerd;
had men hem als een god vereerd
en hem gevoed met goud voor brood.
Wel zevenhonderd jaren oud
stijgt hij bijwijlen uit zijn graf.
Zijn vlees, zijn been: vergaan tot kaf.
Maar geel en glanzend blijft het goud.

‘Er was een koning’. Het is op deze ‘toon’ dat verhaald wordt van de rol die de
(mythe van de) koning speelt voor een eeuwen later levende raad-adviseur van een
minister die met zijn departement te krap gehuisvest is in een van de voormalige
paleizen van de koning. Maar waar in eerder werk de tot hun uiterste essentie
teruggebrachte zinnen vaak hun kracht in het oproepen van beelden ontleenden aan
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wat er niet stond, boeten nu de korte sprookjeszinnetjes juist aan kracht in omdat na
vele bladzijden mild-ironisch becommentariërend vertellen mijn aandacht verschuift
naar het wel
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erg opzichtige ‘maniertje’ dat Alberts hier toepast. De kinderlijke toon werkt dan
een zekere gewenning en daardoor verveling in de hand; dit wordt nog geaccentueerd
door de stijlbreuk die de laatste vijftien bladzijden van de novelle inluidt. Dan stijgt
de koning uit zijn graf en neemt zelf het woord; dan wordt er van ‘register’ gewisseld
en lijkt de ‘oude’ Alberts weer terug. Ik wil niet beweren dat er tot het optreden van
de koning niets aan stilistische zuiverheid te genieten zou zijn. Zeker het eerste
hoofdstuk, ‘Het paleis’, bevat staaltjes van treffend verwoorde observaties van het
ministerie en haar ambtenaren. Een enkel voorbeeld. Nadat de discussies over een
eventuele restauratie van de verwilderde binnentuin van het paleis geluwd zijn, ‘toen
eindelijk zelfs het vergaderen over dit onderwerp de mensen wat moedeloos had
gemaakt’, komt een ander plan aan de orde: het paleis wordt te klein, een ambtenaar
die bevorderd wordt (en dat wil een ambtenaar graag) laat een open plaats achter.
‘Een lege stoel heette dat eigenlijk. Degeen, die daarvoor in aanmerking kwam, liet
ook zo'n stoel achter en aldus schoof alles van de basis af op en jarenlang werd aan
dit verschijnsel niet de geringste aandacht geschonken. Maar langzamerhand begon
men het verloop van deze procedure wat traag te vinden. En eindelijk kwam het
ogenblik, waarop een der hoogste ambtenaren een historisch woord sprak. Ons
departement, zei hij, is een pyramide en wij zijn daarvan de stenen. Intelligente
stenen, maar toch stenen. En we willen niet ons hele leven op dezelfde plaats blijven.
We willen hogerop en daarom moeten we zorgen voor een paar stenen onder ons,
die ons naarboven duwen en ons uiteraard in dezelfde opwaartse richting volgen.
Hoe meer stenen, hoe vlugger we stijgen. Zijn collega's gaven de juistheid van deze
theorie - die ze een boutade noemden - onder elkander toe, maar ze ontkenden haar
in het openbaar.’ Een subtielere parafrase van de wet van Parkinson kan ik me niet
voorstellen.
Maar de ambtenarij is uiteindelijk het decor: de collectiviteit waartegen individueel,
menselijk drama wordt afgezet. Zodra dat een aanvang neemt, reduceert de
ongewijzigde toon de personages te veel tot marionetten, voortdurend mild beoordeeld
maar daardoor niet geheel tot hun recht komend. Voor mij ontstaat tussen vertelsituatie
enerzijds en wat de personages vertegenwoordigen en symboliseren anderzijds een
te schrille tegenspraak. Maar behalve met de stijl, heb ik ook met de concrete inhoud
problemen. De oorzaak daarvan zoek ik in de wijze waarop Alberts een relatie legt
(ik zeg in dit geval met opzet niet: ‘suggereert’) met het verleden, met de
mythevorming rond de overleden koning.

Verhaal
De spil van het verhaal is Gerner, raad-adviseur (‘een wonderlijke titel, de benaming
voor iemand, die voor de helft overbodig leek te zijn’) van de minister. Een eenzelvig
man, die op een andere verdieping dan de overige raad-adviseurs wil zitten en soms,
tot verbazing van het ministerie, op een blaasinstrument, een occarino speelt. Zijn
adviezen over de uitbreiding worden niet serieus genomen; hij zou het oude paleis
Gurre, in het noorden, waar koning Walter de Vierde gestorven is (zonder dat echter
ooit zijn graf gevonden is) willen herbouwen, maar de ambtenaren kiezen voor
nieuwbouw in de hoofdstad. Toch maakt hij met de minister en diens nichtje een
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autotocht naar Gurre en het nabijgelegen klooster waar de door Walters goud
onderhouden monniken huisden. Het wordt een werkbezoek waardoor de
raad-adviseur zijn verleden vindt en zijn bijzondere gevoelens voor het nichtje ontdekt,
waardoor vele elementen uit het eerste deel van het verhaal tot ‘motief’ worden, maar
waardoor toch vooral de lezer zich in een doolhof achtergelaten waant. Het nichtje
blijkt Margarete te heten en is daarmee naamgenote van de dochter van koning Walter
IV; Gerner blijkt zowat alles van de laatste tien levensjaren van de zwijgende koning
te weten maar houdt raadsels over diens verhouding tot de monniken, de rol van het
goud en de vindplaats van zijn stoffelijk overschot; het nichtje ontdekt in de tuin van
het klooster (een kopie van het departementsgebouw) de sporen van een doolhof.
‘Er schoot hem een rijmpje uit een prentenboek te binnen: Treedt in, een doolhof is
het leven; ge weet niet, wat het u zal geven. Maar hij zei het niet. De stilte was voorbij
en het meisje riep: Wat zullen ze dáár een plezier gehad hebben!’

Oplossingen
Enkele oplossingen worden aangereikt in het hoofdstukje ‘Gesprek met de koning’
die uit het niets te voorschijn komt (het blijft inderdaad een sprookje), wanneer Gerner
niet wil deelnemen aan het afscheidsfeestje van de minister. De koning legt uit hoe
hij de hem uitvretende en angst aan jagende monniken beetnam door hen een doolhof
ten geschenke te geven met een onbereikbaar middelpunt waaronder een goudschat,
en de abt toe te voegen: ‘Het zal u moeite kosten, maar aan het eind van uw dwalen
en dolen vindt u een oord van troost. Ik roep in uw herinnering woorden terug, die
u eenmaal in mijn bijzijn en tot mijn bestwil gesproken hebt: Gelukkig is de mens,
die in eenzaamheid een schat vindt. Dat had de abt weliswaar nooit gezegd, maar
daarover maakten ze geen moeilijkheden.’ De monniken zoeken en rennen zich
zonder het begeerde resultaat de kleerscheuren aan het lijf. ‘Wat zullen ze dáár een
plezier gehad hebben!’ Uiteindelijk geeft de koning aan Gerner een bevel: ‘Je staat
voor de laatste weg, die je zult moeten afleggen. Weet je welke het is? De terugweg.
Weet je nog wel? Terug naar het noorden. Het einde daarvan zal ook jouw einde
zijn. Voel je de kou al om je heen? (...) Je bent nu nog een dwaas, maar straks, over
uren, over dagen zul je zelfs dat niet meer zijn. Dan is er nog maar een enkel woord,
dat tot je zal doordringen: Alleen. Alleen. Erger dan ooit iemand is geweest. Nu ga
je Nu moet je gaan. Weg!’ Dit is Alberts op zijn best. De raad-adviseur gaat op weg;
de koning buldert over de bevroren vlakte hulp voor hem af, de kerkklokken luiden,
de bevolking vormt een massale stoet in noordelijke richting. ‘En daarginds, waar
de koude al het andere verdrong, daar hebben ze hem gevonden. Gevonden?
Gevonden.’

Onduidelijke relatie
Een sterk einde. Maar ondanks de vele parallellen die in dit verhaal afzonderlijk én
met het overig werk van Alberts te trekken zijn (zie mijn inleiding), blijf ik toch met
een probleem zitten: de expliciet uitgesproken relatie (Alberts ‘noemt namen’) tussen
de figuren in het ambtelijk heden en de Deense royality in het verleden. Ik vind de
voorgestelde identificatie Gerner - Walter IV, Margarete - Margarete, ambtenaren -
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monniken enzovoort te particulier van karakter (Wat is ons tenslotte bekend van de
Deense geschiedenis?) en daardoor afbreuk doen aan ‘de kracht van algemene
geldigheid’ die historische en mythische verwijzingen kunnen hebben, dat vroeger
werk van Alberts ook had door de achter-
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gehouden referentie. Natuurlijk zijn Walter IV en Margarete te beschouwen als
algemene verwijzingen naar ‘het verleden’, de inspiratiebron voor ‘muzikale’
ambtenaren tot steeds nieuwe ontdekkingen; het verleden, waarvan de gouden glans
van eeuwigheid en dus: actualiteit doorstraalt tot in onze tijd. Maar die interpretatie
is me toch te gemakkelijk, want waarom hebben die personages dan zo'n uitgesproken
naam en historische context?
Desalniettemin blijft het verhaal intrigeren, vooral omdat ‘de doolhof’ tevens als
beeld van het schrijven functioneert, een ‘techniek’ die alleen aan grote schrijvers
is voorbehouden. De koning over zijn doortrapt geschenk aan de monniken: ‘Maar
het mooiste komt nog. Er was natuurlijk in het midden een ruimte uitgespaard en
daar moesten de dolers tenslotte op uitkomen. Daar zouden ze iets moeten vinden.
Het meest in hun lijn zou een geraamte zijn, een memento mori. Ze zouden het niet
vinden, want ik had dat midden aan alle vier zijden laten afsluiten. Door een dubbele
laag struiken en daarbinnen een gemetselde muur, die ze door de bladeren heen niet
konden zien. Maar ik heb daar in die ruimte toch iets laten neerzetten: het beeld van
een lachende fluitspeler.’
Vanzelfsprekend is ‘de’ schrijver de zwijger die het laatst lacht, hij is het
onbereikbare standbeeld op de verborgen goudschat in zijn oeuvre: de metafoor is
subliem. Maar mag ik dan van de schrijver begrip vragen voor het feit dat ik, na mijn
dooltocht door dit verhaal, staande voor het ontoegankelijke middelpunt van zijn
labyrint, tegenover zijn goud dat zwijgen is, verzucht: had er in dat lege, witte noorden
niet een enkel spoor van zilver kunnen worden uitgezet?
■

[Hoogmoedswaanzin van een woordenboek]
Vervolg van pagina 29
aangebracht worden’. Alleen al dat ‘inz’ (= inzonderheid; betekent hetzelfde als
‘vooral’)! Wanneer zullen woordenboeken er toch eens mee ophouden dit
oudtestamentische woord te gebruiken? Maar ook: wat moet ik me voorstellen bij
‘zaken die op supranormale wijze aangebracht worden’? In de hoop dat Kramers
zelf me het antwoord kan geven, zoek ik bij ‘supranormaal’. Kramers: ‘boven het
normale uitgaand’. Dat verheldert weinig. Zit het probleem dan bij het woord
‘aanbrengen’? Opzoeken! Kramers omschrijft: ‘brengen; maken; plaatsen; bij de
politie melden, verklikken; werven’. Gaat het hier misschien over zaken die op een
bovennatuurlijke manier bij de politie gemeld worden? Ongeveer wat de telepaat
Gerard Croiset deed?
De uitgever zegt in het voorwoord dat hem een breed publiek voor ogen staat dat
‘op begrijpelijke wijze geïnformeerd wenst te worden’. Welnu, het voorbeeld van
‘apporteren’ wekt het vermoeden dat je, om deze Kramers met vrucht te kunnen
gebruiken, van tijd tot tijd supranormale gaven nodig hebt.
■
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Alice in Brotherland
Alice James, ingeklemd tussen broers, gezin en maatschappij
Alice James A Biography door Jean Strouse Uitgever: Houghton Mifflin,
367 p., f48, - Importeur: Feffer & Simons
Christien Brinkgreve
Waaraan leed Alice James? Als we de Amerikaanse schrijfster Jean Strouse volgen
in haar biografie over Alice James, ‘the Brilliant Younger Sister’ van de beroemde
William en Henry James, dan leed Alice aan isolement, aan gevoelens van
nutteloosheid en aan onderdrukking van haar seksuele verlangens: de problemen
waar vrouwen uit hogere klassen in de tweede helft van de vorige eeuw mee hadden
te leven en waar ze geregeld aan bezweken.
Strouses boek is geen beperkt levensverhaal van een uniek gemaakte hoofdpersoon,
zoals dat vaak in biografieën gebeurt. Haar biografie van Alice James gaat over een
beroemde familie, met alle eigenaardigheden en problemen die het behoren tot zo'n
familie met zich meebracht; het is een boek over vrouwen uit hogere kringen in de
tweede helft van de negentiende eeuw, met de problemen en spanningen die daarmee
samengingen, en het is een boek over nerveuze aandoeningen en de behandelwijzen
die in de vorige eeuw in omloop kwamen. Een boek dus over Vrouwen, Waanzin en
Gezinnen: een boek dus over alles.
Het beeld van de levenswijze van vrouwen uit de hogere klassen in de tweede helft
negentiende eeuw is inmiddels bekend. Afgezien van de visites die ze bij elkaar
aflegden, leidden ze een huiselijk bestaan. Tot ze trouwden bleven ze thuis bij hun
ouders, en daarna thuis bij hun eigen gezin. Als ze niet trouwden bleven ze ook thuis,
verzorgden hun ouders of zieke familieleden, of hielpen in gezinnen van hun zusters.
Vrouwen vonden kortom hun bestemming in de zorg voor anderen, liefst eigen man
en kinderen, en als dat er onverhoopt niet van mocht komen, waren er wel andere
familieleden die hun hulp behoefden. ‘Tantes’ waren vertrouwde personen in de
gezinnen van toen. In het gezin James figureerde de onvolprezen tante Kate, zoals
in het gezin Freud tante Minna jarenlang opereerde: ze hielpen in de huishouding,
gingen mee op vakantie, en hoorden erbij, op alle mogelijke manieren. Hoewel deze
tantes onschatbare diensten konden bewijzen, bleef het voor hen letterlijk behelpen:
een huwelijk was toch de enige echte carrière die voor vrouwen als Alice James
openstond. En als deze weg voor hen gesloten bleef, zoals bij Alice het geval was,
dan bleef er niet veel over waaraan ze een gevoel van eigenwaarde konden ontlenen.

Iets bijzonders
Dat laatste was in het gezin James bijzonder belangrijk. Het was een welgestelde,
van oorsprong Ierse, Amerikaanse familie, protestants, ontwikkeld, met een sterk
gevoel van morele superioriteit. Vader James kreeg enige bekendheid met zijn
geschriften en lezingen over religie. Echt beroemd werden zijn twee oudste zonen,
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William en Henry, de eerste als psycholoog en filosoof, de tweede als romanschrijver
(onder andere The Awkward Age, The Wings of a Dove, The Ambassadors). Dan
volgden twee niet erg succesvolle zonen, en ten slotte kwam Alice, als jongste en
enige meisje.
Het behoren tot de familie James had een aantal niet onaanzienlijke voordelen: ze
hadden geld, ze waren erudiet, en hadden een groot gevoel van saamhorigheid. Maar
het bracht ook wel enige verplichtingen met zich mee: een James moest iets bijzonders
zijn, en dat had weinig te maken met carrière of oppervlakkige successen; het ging
ook niet om uiterlijke en voorbijgaande beloningen van lof, roem en lauwerkransen,
het ging om iets als innerlijke waarden, morele kwaliteiten; ze moesten kortom iets
Zijn, wat ze ook deden. Deze ‘opdrachten’ die de kinderen James meekregen, deze
ideeën over wat een waardevol bestaan inhield, konden des te sterker werken door
het isolement waarin ze een tijdlang verkeerden. Tijdens haar jeugd is Alice vele
malen verhuisd, onder meer naar Europa, waar het gezin enkele jaren woonde - in
Londen, Parijs, Genève - omdat vader James van mening was dat het onderwijs daar
zo veel beter was dan in Amerika. Door deze verplaatsingen raakten ze sterk op
elkaar aangewezen, wat behalve bescherming ook een gevoel van besloten superioriteit
gaf. Door deze geslotenheid kon ook de dwang die uitging van de strenge
familiemoraal ongelimiteerd werken. Deze familiemoraal had stimulerende kanten,
waar vooral William en Henry van wisten te profiteren. Voor Alice waren het
opdrachten waar ze voor een deel niet aan kon voldoen. Omdat ze een meisje was,
luidt de meer of minder expliciete stelling van deze biografie van Jean Strouse.

Alice James, ± 1873

De kinderen James waren een speciaal geval, ‘but being a girl set her apart even
from their brothers’. ‘In our family group,’ citeert Strouse Henry James, ‘girls seem
scarcely to have had a chance’. Het verlangen iets te zijn, iets bijzonders, terwijl alle
wegen buiten het huwelijk afgesloten waren en een huwelijk er maar niet van kwam
- in het hele boek is zelfs geen minnaar die haar pad kruist - is Alice menigmaal
behoorlijk opgebroken. Ze stortte in, voor het eerst toen ze negentien was, en daarna
nog vele malen, eigenlijk haar leven lang.
Alices leven werd een aaneenschakeling van ziektes, zenuwtoevallen,
doktersconsulten, behandelingen, en oplevingen. Hierin was ze geen uitzondering:
een groot aantal vrouwen uit haar sociale klasse leed in die tijd aan mysterieuze
zenuwkwalen. Ze zochten hun heil bij steeds weer andere geneesheren met steeds
weer andere behandelmethoden. Het waren levens die zich afspeelden rond bezoeken
aan artsen, verblijven in sanatoria en behandelingsinstituten, en reizen naar verre
streken voor rust en frisse lucht of juist voor levendigheid en verstrooiing. Een paar
van hen kwam bij Freud terecht, en misschien was Alices leven wel anders gelopen
als ze zich had vervoegd bij deze Weense zenuwarts met zijn nieuwe
psychoanalytische behandelmethode. De kwalen waar zij aan leed waren precies het
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soort klachten waar Freud zich mee bezighield en die hem inspireerden tot zijn
psychoanalytische theorie.

Neurasthenie
De behandelingen die Alice in de loop van haar leven onderging bestonden
voornamelijk uit het houden van rust; soms lange perioden te bed, onder het volgen
van een uitgebreid dieet - dat in de toenmalige kuren op een soort vetmesten neerkwam
-, afgewisseld met massage. Ze beproefde de watergenezing, onderging
heteluchtbehandelingen, en toen het behan-
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delingsarsenaal werd aangevuld met een elektrische machine waarmee een lichte
stroom naar zenuwen en spieren werd geleid, zette ze zich ook aan deze machine.
Geen middel bleef onbeproefd, en telkens weer was er nieuwe hoop. Haar verhouding
tot dokters was ingewikkeld: ze begon elke keer met grote verwachtingen, idealiseerde
deze nieuwe geneesheer en diens intense zorg en aandacht, maar geen enkele dokter
kon aan deze verwachtingen voldoen. Na korte tijd sloeg de verheerlijking om in
teleurstelling: ze faalden in begrip en zorg, en vooral in genezend vermogen.
Waarschijnlijk waren dokters de enige mannen die haar lichaam aanraakten, wat
haar verhouding tot artsen in elk geval geladen zal hebben gemaakt.

Alice James en Katherine Loring in Royal Leamington Spa, 1889/1890

Geen van de dokters uit die tijd wisten wat de oorzaak was van de neurasthenie
die zo hevig om zich heengreep. Ze meenden dat de beschaving erg veel spanningen
veroorzaakte, maar dan vooral vanwege de ingrijpende veranderingen die de
industrialisering en de ontwikkelingen in de wetenschap met zich meebrachten.
Vooral de toename van intellectuele activiteit bij vrouwen gaf naar hun opvatting
veel spanning, vaak over-spanning. De vele behandelingsmethoden die toen
ontstonden kwamen dan ook vooral neer op rust, op ontspanning van de overprikkelde
zenuwen en het overspannen gemoed.
De kuren brachten Alice vaak wel wat verlichting, maar altijd van tijdelijke aard;
en er hoefde maar weer een broer te trouwen of een vriendin naar Europa te vertrekken
of ze stortte weer in, om met veel zorg, geld en moeite een beetje opgelapt te worden.
Wat een blijvend herstel misschien ook bemoeilijkt zal hebben is het feit dat de
zenuwinzinkingen zo pasten bij de vrouwelijke idealen uit die tijd. Vrouwen moesten
gevoelig, delicaat, etherisch, zuiver en doorschijnend zijn, en deze aanvallen waren
maar een lichte overdrijving van dit vrouwelijk ideaal: de gevoeligheid en teerheid
waren hen iets te veel geworden. Er was nog een reden waardoor de carrière van
zenuwpatiënte, ondanks alle pijn en ellende, voor Alice ook wel voordelen had: zo
voldeed ze niet alleen aan de idealen van vrouwelijkheid uit die tijd, ze gehoorzaamde
zo ook, ongewild en ongeweten, aan de opdrachten van haar vader voor wie een
interessant falen meer waarde had dan een makkelijk en goedkoop succes.

Dagboek
De laatste jaren van haar leven begon Alice met een dagboek. Ze had hiermee eindelijk
een uitingsvorm gevonden die bij haar paste. Ze kon hierin haar eigen gedachten en
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gevoelens tot uitdrukking brengen, op scherpe, geestige en spotlustige wijze. Iets
van haar ambitie kon ze zo verwezenlijken, op een ingetogen naar binnen gerichte
wijze, in overeenstemming met de vrouwelijke idealen uit die tijd. Met haar dagboek
kon ze zich ook van haar broers onderscheiden, en niet alleen door de frequentie en
diepte van haar inzinkingen.
Het is erg jammer dat Alice pas zo laat met haar dagboek is begonnen. Haar eerste
aantekeningen zijn van 31 mei 1889: ‘I think that if I get into the habit of writing a
bit about what happens, or rather doesn't happen, I may lose a little of the sense of
loneliness and desolation which abides with me.’ In die behoefte heeft Alices dagboek
zeker voorzien. Alleen slechts voor korte tijd: haar laatste dagboekaantekeningen
dateren van 4 maart 1892. Ze stierf twee dagen later, uitgeput door ziekte, in Londen,
vierenveertig jaar oud.
Het boek van Jean Strouse over het leven van Alice James is een mooie biografie;
een goed verhaal, zoals dat past in de Angelsaksische traditie van kundig geschreven
biografieën.
Het boek geeft een zo overtuigend beeld van de spanningen waaraan Alice James
bezweek, dat je je verwonderd afvraagt waarom niet alle vrouwen in dergelijke
situaties afknapten en zenuwpatiënten werden. Waarom de een wegkwijnt en de
ander een bloeiend bestaan weet te leiden, dat is een vraag waar nog geen enkele
wetenschap een afdoend antwoord op heeft weten te geven. Achteraf valt aan te
geven dat die spanningen iemand met die uitrusting te veel werden, en dat is ook wat
er, zoals Jean Strouse heel aannemelijk maakt in haar boek, met Alice James gebeurde.
Het gebeurde alleen ook met haar broers: ook zij hadden last van zenuwinzinkingen
en toevallen, alleen in minder ernstige en frequente mate. Dat is een gegeven dat in
het boek van Strouse uitvoerig en herhaaldelijk ter sprake komt, maar in haar
interpretaties van het gebeuren enigszins verloren is geraakt. Uit de beschrijving die
Strouse geeft van de gezinsverhoudingen bij de James' en de maatschappelijke idealen
die in die tijd voor vrouwen als zij golden, valt de verklaring voor de
zenuwinzinkingen net zo goed bij het ‘neurotiserende gezin’ te plaatsen waar alle
kinderen onder leden, als bij de eisen die in ‘de Victoriaanse samenleving’ aan
vrouwen werden gesteld; aan eventuele genetische oorzaken van de toevallen wordt
in dit boek geen aandacht geschonken. Met dezelfde gegevens had Strouse een verhaal
kunnen schrijven over neurotiserende gezinsverhoudingen, of - een weinig populair
thema - over de erfelijkheid van een zwakke constitutie, maar dan had ze de
zenuwinzinkingen van de andere familieleden bij haar interpretaties een grotere plaats
moeten geven. Nu staat het boek in het teken van de stelling dat het vooral de
maatschappelijke eisen en idealen waren waaronder vrouwen als Alice James gebukt
gingen en die hen soms deden instorten. In dat opzicht past dit boek in de feministische
geschiedschrijving. Maar als case voor een echt feministisch boek is het leven van
Alice James toch niet zo sterk. Die twee broers die ook niet aan de idealen van thuis
konden voldoen, het feit dat alle kinderen nerveuze aandoeningen hadden: dat maakt
het bewijsmateriaal voor Strouses interpretatie niet waterdicht. Misschien heeft ze
zich eerst blind gestaard op de twee succesvolle broers, en is het bestaan van die
andere broers pas later goed tot haar doorgedrongen. In dat opzicht lijkt ze dan op
Alice zelf, die zich ook vooral op haar succesvolle broers richtte en veel minder te
maken had met de minder geslaagde.
Misschien leed Alice toch vooral aan onvervulbare ambitie; een ambitie die ze
van huis uit had meegekregen, en die zij, met haar sociale en psychische
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moeilijkheden, niet kon verwezenlijken. Haar energie en intelligentie had ze, als ze
in deze tijd had geleefd, misschien voor een minder ongelukkig doel kunnen gebruiken
dan haar ziektecarrière.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

38

Vertel me de zang der Sirenen...
De amusante en meesterlijke zoektochten van Italo Calvino
If on a winter's night a traveller door Italo Calvino vertaald uit het
Italiaans door William Weaver Uitgever: Secker & Warburg, 260 p.,
f43,90 Importeur: Keesing
Tom van Deel
In Raster 18 is een essay vertaald van Italo Calvino getiteld ‘Werkelijkheidsniveaus
in de literatuur’. Calvino zet daarin uiteen hoe ingewikkeld de geschreven wereld
kan zijn opgebouwd: met verhalen in verhalen in verhalen in verhalen, een
‘duizelingwekkende acrobatie van de geest’. Deze interne vertakking, waardoor het
verhaal zich op steeds verschillende werkelijkheidsniveaus kan afspelen, beschouwt
hij als ‘een van de meest verbreide structuren in de geschreven vertelkunst’. Als
voorbeeld hoeft hij maar de reusachtige raamvertelling van De sprookjes van 1001
nacht te noemen waarin ‘verhalen tot vijf keer toe als chinese dozen in elkaar
schuiven’. De ‘perspectivische structuur’ die in meer of mindere mate in elk verhaal
is op te merken, bespreekt hij aan de hand van één zelfgemaakte zin: ‘Ik schrijf dat
Homerus vertelt dat Odysseus zegt: ik heb naar de zang van de Sirenen geluisterd.’
In deze zin zijn vier verhalen ingebed in het éne verhaal dat ‘ik’ schrijft.
Wie zou menen dat deze belangstelling van Calvino voor ‘werkelijkheidsniveaus in
de literatuur’ een puur academische is en in de praktijk van het schrijven wel
noodzakelijk zal leiden tot moeizaam, humorloos en pretentieus ‘ander proza’, heeft
ongelijk. Het essay zelf is al, vergeleken met hoe in Nederland over dit soort
meta-kwesties wordt geschreven, verbazend helder. Dat geldt ook voor Calvino's
verhalen, die aantonen dat het experiment een merkwaardig vrolijk karakter kan
hebben zonder aan diepzinnigheid in te boeten.
Toen ik voor deze bespreking Calvino's nieuwste boek If on a winter's night a
traveller las, heb ik mijn lectuur een paar maal onderbroken. Het waren geen kleine
onderbrekingen: ik las Our ancestors, De onzichtbare steden, Das Schloss, darin
sich Schicksale kreuzen en ook een beetje in Italian Folktales. Dat zijn boeken van
Calvino die ik inbedde in mijn lectuur van zijn nieuwe roman, zoals eigenlijk wel
vaker gebeurt. Wie een nieuwe roman van iemand leest en zijn hele werk kent, leest
in de geest alle voorafgaande boeken mee in dat ene, laatste boek. Ik deed het letterlijk,
en in de geest van If on a winter's night a traveller.

Raamvertellingen
Die roman is namelijk de praktische uitvoering van Calvino's essay over
werkelijkheidsniveaus. Niet zonder reden laat de omslag een boek zien - dít boek dat in zich zelf verdwijnt zoals Droste's verpleegster. Het is een boek dat tien boeken
bevat en zelf ook nog een boek is: een raamvertelling kortom. Het heeft geen zin om
het verhaal van zo'n boek samen te vatten, niet omdat het niet mogelijk zou zijn het wordt wel lang - maar omdat het om het principe gaat en de werking daarvan is
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alleen te ondergaan door het boek te lezen. Dat is natuurlijk altijd wel zo, maar echt,
hier helemaal. De roman begint met de lezer aan te spreken: ‘You are about to begin
readtng Italo Calvino's new novel, “If on a winter's night a traveller”. Relax.
Concentrate. Dispel every other thought. Let the world around you fade.’ De lezer
zal blijken de hoofdfiguur van dit boek te zijn, want als hij na een aantal bladzijden
aan het verhaal begint waar hij dit boek om heeft gekocht, blijft er iets eigenaardigs
in de manier van vertellen schuilen, waaruit blijkt dat het vertellen zich van zich zelf
bewust is: ‘The novel begins in a railway station, a locomotive huffs, steam from a
piston covers the opening of the chapter, a cloud of smoke hides part of the first
paragraph.’ De lezer wordt er door de verteller van dit verhaal op gedrukt dat hij
een verhaal leest. Nu is dit procédé nog niet bepaald verrassend en ook is er geen
kwaliteit mee gegarandeerd. Calvino hanteert het evenwel bijzonder geraffineerd en
gevarieerd. In de romantechniek zijn talloze manieren te benutten die - al is het maar
voor een ogenblik - de lezer bewust maken van verschillende werkelijkheidsniveaus.
Te zeggen dat Calvino die technieken goed beheerst zou getuigen van te weinig
enthousiasme voor wat hier wel ronduit meesterschap van de vorm mag heten.

Italo Calvino

De lezer leest dus If on a winter's night a traveller, maar bemerkt na ongeveer
dertig bladzijden dat het boek zich zelf begint te herhalen. Eerst denkt hij nog dat
dat zo hoort in literatuur, dat de dingen terugkomen en zo, vaak letterlijk, maar ten
slotte stelt hij vast dat hij eenvoudig het eerste katern weer opnieuw aan het lezen
is. Hij heeft een verkeerd gebonden exemplaar, met alleen maar eerste katernen erin.
Kwaad gaat hij - ik moet eigenlijk steeds schrijven: ‘You’, want wij als lezer
worden binnen dit boek verondersteld zo te denken als Calvino ons voorschrijft kwaad gaat hij naar de boekhandel. Daar blijkt dat de hele oplage verkeerd gebonden
is en niet alleen dat: het boek is niet eens, zoals de titel suggereert, If on a winter's
night a traveller van Italo Calvino, maar de met Calvino's katernen verwisselde
katernen van Outside the town of Malbork, een roman van de Poolse schrijver Tazio
Bazakbal. Van Calvino heeft de handelaar toevallig toch nog een goed exemplaar,
maar de lezer wil doorgaan met het boek waaraan hij nu begonnen is en hij neemt
de Bazakbal mee naar huis. Hij staat nu trouwens niet alleen meer, want in de
boekhandel heeft hij een vrouw ontmoet die met hetzelfde probleem worstelt. Twee
lezers, op hetzelfde spoor gezet, gaan nu ook met elkaar een verhaal vormen.

Lucide
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Met Outside the town of Malbork is natuurlijk ook iets niet pluis. Bij lezing blijkt
dat het in het geheel geen aansluiting geeft op de zogenaamde Calvino en bovendien
vertoont ook dit exemplaar fouten. Op een zeker moment wisselen twee bedrukte
pagina's af met twee onbedrukte, en zo voort. Argwaan is intussen ook gerezen over
de Poolse origine van de tekst. Op grond van enkele namen concludeert de
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lezer, na enige research, dat het verhaal zich afspeelt in Kimmeria, het duistere land
van de Kimmeriërs waar Homerus van vertelt.
De lezer versaagt niet, hij stelt alles in het werk om het aansluitende vervolg op
wat hij heeft gelezen te vinden, en telkens, na deze twee keren nóg zeven keer, komt
hij bedrogen uit, want steeds krijgt hij van een boek alleen het begin in handen en
steeds blijkt dit het begin te zijn van een totaal ander boek.
Deze amusante en reusachtig gecompliceerde zoektocht heet ten slotte: If on a
winter's night a traveller. Binnen dit boek zijn dus tien hoofdstukken van tien andere
boeken opgenomen, waar tussendoor ‘You’ steeds optreedt. Soms lijkt het een
detective, met boekvervalsingen, piratenedities, manuscriptberovingen, ondeugdelijke
bibliotheken; soms is het een liefdesgeschiedenis, soms een verhalende studie over
lezersgedrag en functie van literatuur. Calvino is in staat om binnen deze structuur
zijn lucide en erudiete visie op literatuur en vooral op de verwerking ervan aan de
orde te stellen. De perspectivische compositie, die zich vaak tot in details doorzet,
geeft aan het boek een verbazingwekkende allure.
Het vertellen speelt in dit Boek der boeken een belangrijke rol, maar ook de reflectie
op het vertellen en wel heel speciaal de receptie van het vertelde. Het lijkt me dat If
on a winter's night a traveller de best denkbare introductie is tot wat wel de
receptie-esthetica wordt genoemd. Virtuoos en geestig wordt ook het moeilijkste
ondergebracht in deze raamvertelling waarin wij zelf de hoofdrol spelen.
In zijn inleiding tot de Italian Folktales roemt Calvino hun ‘unparalleled grace,
wit and unity of design’. Die kwalificatie kan op hem zelf worden toegepast. Zijn
werk blijft bovendien, ook in dit nieuwe boek, sterk verbonden met de traditionele
manier van vertellen, waarin mythische en sprookjesachtige elementen optreden.
Eigenlijk is If on a winter's night een ingenieuze kruising van allerlei oeroude
motieven en sluit het als raamvertelling direct aan bij de oudste vertelkunst.

Verteller
Dat het vertellen Calvino lief is, blijkt bij voorbeeld ook uit de zelfverzonnen, op
mythische leest geschoeide verhalen uit Our ancestors. Een daarvan, ‘The Cloven
Viscount’, gaat over een burggraaf die tijdens de strijd in tweeën wordt gespleten.
Zijn twee helften blijven in leven en gaan, ieder voor zich, hun gang. De ene helft
blijkt de goede, de andere helft de kwade kant van de burggraaf te zijn. De liefde
voor een herderinnetje zorgt ten slotte voor een mooie hereniging van de twee.
Calvino vertelt zo'n verhaal niet quasi archaïsch, hij weet direct een toon te vinden
die het hem mogelijk maakt om het te vertellen zoals het hoort en om dat intelligent
te doen.
Net als If on a winter's night is De onzichtbare steden een raamvertelling, maar
een minder gecompliceerde. De setting is duidelijk, alleen zijn de steden, waarover
Marco Polo aan keizer Kublai Kan vertelt, voor veel interpretatie vatbaar. Hetzelfde
geldt voor dat merkwaardige boek dat Calvino met behulp van de Tarot schreef: Das
Schloss, darin sich Schicksale kreuzen.
In de eerste vertelling zitten enkele mensen bijeen in een kasteel. Ze kunnen niet
praten, want hun spraakvermogen is hen plotseling ontvallen, en nu vertellen ze
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elkaar hun verhaal door het leggen van de tarot. De verteller interpreteert de kaarten
en vertelt dus hun in beeld gebrachte verhaal. Ook die geschiedenissen zitten vol
speculaties en meta-beschouwingen over het vertellen, want met de tarot kan men
veel kanten uit. Toch slaagt de verteller er niet alleen in om alle verhalen die op tafel
gelegd worden onder woorden te brengen, het lukt hem bovendien om het netwerk
van kaarten, de elkaar kruisende verhalen, in samenhang te zien. De tafel vol tarot
brengt dan ongeveer in beeld wat er überhaupt aan verhalen verteld kan worden.

Spel

Dit zelfde spel wordt nog een keer herhaald met een wat burgerlijker tarot-spel. De
locatie is dan ook een taveerne. Weer kruisen de rijen tarotkaarten elkaar en weer
levert het geheel een prikkelende combinatie op van basale verhalen, verhalen die
op de manier van mythen de meest belangrijke uitdrukking zijn van ons leven. De
speelse manier waarop Calvino met deze stof omgaat draagt aan de importantie van
zijn boeken bij. Werkend aan de kolossale verzameling Italiaanse sprookjes bespeurde
Calvino, naar hij zegt, bij zich zelf een ‘kind of mania’, ‘an insatiable hunger for
more and more versions and variants’. Die honger is in zijn labyrintisch
georganiseerde scheppend werk ook merkbaar, maar tevens valt grote aandacht voor
het essentiële op. De zang van de Sirenen is niet te vertellen, dus Odysseus vertelt
maar óver de zang van de Sirenen. Deze onmogelijkheid, waar Calvino in zijn essay
over werkelijkheidsniveaus op zinspeelt, om wat niet verteld kan worden te vertellen,
blijft voor vertellers inspirerend. Hij zelf heeft er op allerlei manieren in zijn werk
in proberen te voorzien dat, met behulp van nieuwe vormen van vertellen die toch
aansluiten bij zeer oude, iets belangrijks wordt uitgedrukt.
Aan het slot van zijn inleiding tot Our ancestors zegt Calvino als schrijver allang
tevreden te zijn wanneer z'n boeken ‘simply for enjoyment’ gelezen zouden worden.
Van hem hoeven ze niet geïnterpreteerd te worden, al mag het van hem
existentialistisch, structuralistisch, Marxistisch, Neo-Kantiaans, Freudiaans of
Jungiaans. Zijn enige hoop is dat niet één sleutel alle sloten opent.
■
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Pramudya's onwelgevallige parabel
Kennis van de Indonesische historie 1959-1965 kan geen kwaad
Aarde der mensen door Pramoedya Ananta Toer Uitgever: Manus Amici,
A'Dam, 386 p., f34,90
Tessel Pollmann
Het belangrijkste boek over het koloniale verleden dat we met Indonesië delen, is
Aarde der mensen van Pramudya Ananta Tur. Het is een roman over wat de koloniaal
de gekoloniseerde eigenlijk aandoet. En dat is niet alleen veel slechts. Als dat het
geval was, zou het leven een stuk eenvoudiger zijn.
Het is ook veel goeds, of althans veel van dat waarvan de koloniaal en de
gekoloniseerde allebei denken dat het veel goeds is: lezen en schrijven, aardrijkskunde
en waterleidingen, natuurkunde en lagere scholen waar het Hollands onderwezen
wordt, Europese beschaving en kranten, psychologie en industrie, moderne
landbouwmethoden en niet te vergeten een liberaal geslachtsverkeer.
Uit dat seksuele verkeer komen dan kinderen voort die de kolonialen mengbloeden
of liplappen of blauwen of halfcasts of mestiezen of Indo's zijn gaan noemen. En die
kinderen hebben op een heel speciale manier last van het kolonialisme: hun vader is
een Europeaan en ze leren de Europese cultuur bewonderen. Maar hun moeder is
een inlandse, zoals dat vroeger heette, voordat dat woord een bijsmaak van
discriminatie kreeg, en die moeder voedt de kinderen op haar manier op.
Soms worden die kinderen min of meer in de Europese elite opgenomen, maar als
de vader zelf ook maar een klein klerkje of een soldaat is, komen de kinderen niet
verder dan tot aan de marge van de beide samenlevingen, de Europese en de
authentieke Indonesische samenleving. Dat is een moeilijke, tragische en heel
symbolische positie. Er is weinig over geschreven, zeker door Indonesische schrijvers.
De hoofdpersoon van Aarde der mensen is een Indonesische vrouw die door haar
ouders als huishoudster (njaj) verkocht wordt aan de Europeaan Mellema. Hun kind,
Annelies Mellema heeft de uiterlijke schoonheid van het Indo-meisje, de opvoeding
van een Europese en de instelling van een Indonesische. In haar vloeien alle problemen
van het gekoloniseerde land ineen: de verscheurdheid van wie tot twee beschavingen
hoort, de schijnbare overwinning van het authentieke, de uiteindelijke overwinning
van het vreemde, geïmporteerde element. Want Annelies Mellema, dat mooie
Indo-meisje dat kiest voor een ‘inlandse’ jongen en daarmee trouwt, heeft uiteindelijk
geen enkel recht op haar bestemming. Zij is als dochter van een Europeaan door hem
erkend, en daardoor is ze juridisch losgemaakt van haar Indonesische familie.
Als haar familie eist dat zij naar Europa zal gaan omdat zulks de familie in alle
opzichten, en niet in het minst in financieel opzicht, het beste uitkomt, dan heeft zij
te gaan. Zelfs haar islamitisch huwelijk met de Javaan Minke blijkt ongeldig: de
Europeanen hebben er geen toestemming voor gegeven. Haar moeders toestemming
is van nul en gener waarde. Het meisje is nu dus niets meer: geen inlandse en geen
volwaardige Europese, want als Europese moet zij het afleggen tegen de ‘echte’
kinderen uit het huwelijk van haar vader met een Hollandse echtgenote.
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Tendensroman
Het is zo helder als glas: Aarde der mensen is een echte tendensroman. Voor veel
mensen is dat een scheldwoord, naar ik meen; tendensromans staan niet in hoog
aanzien. Ik ben het daar niet mee eens, ik houd zelfs van tendensromans. Aarde der
mensen is bovendien een historische roman (en gelukkig ook nog een dikke) en daar
houd ik ook van. Dus ik zou het een volmaakt boek moeten vinden, en toch vind ik
dat niet.
Het boek is ontstaan uit een briljante visie op de houding van de gekoloniseerde
ten opzichte van de koloniaal. De houding is namelijk in aanvang helemaal niet
vijandig, maar bewonderend, en de verworvenheid van de jongen Minke is dat hij
zich daarvan rekenschap geeft en er dan afstand van neemt. Maar helaas, het boek
is behalve briljant ook een keukenmeidenroman. De njaj (huishoudster en minnares)
is alleen maar edel en nobel en hardwerkend en slim en gevoelig en liefhebbend en
sterk en principieel en daarbij ook nog een uitstekende zakenvrouw die de grote
boerderij van haar Europese heer bestiert.

Pramudya Ananta Tur

Haar dochter Annelies is zo verschrikkelijk mooi en zo betoverend en verleidelijk
en ook al erg competent in haar werk op de grote boerderij die Buitenzorg heet, en
ze is bovendien erg gevoelig en tragisch en als je het mij vraagt een verwend spook,
maar daar denkt de auteur kennelijk anders over.
Vader Mellema is behalve Europeaan ook nog zo godsallemachtig vaak bezopen
en zo syftlitisch en zo uitgekotst door zijn njaj en hun dochter dat het er te dik op
ligt. En Minke ten slotte, de geliefde en later de man van Annelies, die zich tegen
zijn Javaanse afkomst verzet en dan ervaart dat die zo bewonderde Europese
beschaving hem zijn jonge vrouw afneemt om haar te vervoeren naar Europa uit
winstbejag - deze jonge Javaan Minke is van een te perfecte symboliek.
Maar het gruwelijke en verwarrende is dat het allemaal wel waar is: W.F. Wertheim
heeft in Bzzlletin 88 beschreven hoe het koloniale recht in elkaar zat: de juridische
breuk tussen het Indo-kind en haar inlandse familie was bedoeld om de Indonesiërs
uit te sluiten van enige Europese erfenis. En ook in andere opzichten is Aarde der
mensen authentiek: zo is de mateloze bewondering herkenbaar van de Javaanse
jongen voor Wilhelmina die dan net de troon bestegen heeft en nog jong en mooi en
met hangend haar is. Pramudya beschrijft ook de opkomst van de Hollanders die als
eersten over de ethische politiek zullen gaan spreken en in het tempo doeloe verdachte
nieuwlichters zijn die zelf ook onmachtig blijken om Minke's partij te kiezen.
De hbs in Surabaya, de stijl en de inhoud van de dagbladen uit die tijd, de manier
waarop het personeel wordt behandeld, de absolute gehoorzaamheid die de Javaanse
regent van zijn zoon Minke eist, de schitterende scène als Minke in traditioneel
Javaans kostuum wordt gekleed om de installatie van zijn vader als regent bij te
wonen - het zijn suggestieve, plastische, beeldende scènes.
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Maar hoe mooi de beelden ook zijn, als compositie is het boek zwak. A. Teeuw heeft
in zijn handboek Modern Indonesian Literature al opgemerkt dat plots en intriges
niet de sterkste kant van Pramudya zijn, en daar heeft hij gelijk in. We hebben in
Nederland tegenwoordig twee kleine boekjes met verhalen van Pramudya, het een
heet Verloren en het ander Berichten uit Kebayoran, en die beknopte strakgestileerde
verhalen staan mij maanden na lezing nog haarscherp voor de geest terwijl ik Aarde
der mensen telkens opnieuw moet oppakken als ik weer wil weten hoe het verhaal
ging. Dat neemt niet weg dat de volgende drie delen van Pramudya's levenswerk die
ons al aangekondigd zijn, met grote spanning moeten worden afgewacht.
De vertaling, waarover al veel te doen is geweest, is een keuze: voor het wat
ouderwetse Indische Nederlands, met vaak ook rare stijlfiguren die in geen enkel
Nederlands, Indisch of niet, voorkomen. Ik vind het geen goede keuze: Pramudya is
juist een heel moderne schrijver. Hij is geen Paatje Daum die vanuit de Indo-Europese
cultuur een direct verslag deed over het wel en wee van de burger. Pramudya is een
Indonesiër, en het moderne Bahasa Indonesia vraagt om een moderne vertaling.

Dorpsruzie
Ten slotte nog iets over een onvermijdelijk thema: het ‘verraad’ van Pramudya.
Wie niet van journalistenoorlogen houdt, kan hier maar beter stoppen met lezen,
want hier is er weer een. Pramudya is twee jaar geleden vrijgelaten uit het
gevangenkamp op
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Buru dat de regering-Suharto daar voor zijn ‘communistische’ gevangenen had
ingericht. Pramudya heeft daar met duizenden anderen veertien jaar in bittere armoede
hard gewerkt, eerst aan een landbouwproject, later - daartoe in staat gesteld door zijn
medegevangenen - als schrijver. Veertien jaar heeft hij zijn gezin niet gezien, vrijwel
al zijn boeken, manuscripten, knipsels, archieven en historisch materiaal dat hij voor
zijn werk nodig had, zijn verloren gegaan of ingepikt. Veel van zijn werk is dan ook
nooit gepubliceerd. En Aarde der mensen is eerst in Indonesië verboden, en vervolgens
openlijk verbrand.
Pramudya heeft zich daarover beklaagd, in een lang stuk dat de Volkskrant op 9
oktober 1981 afdrukte. Dat stuk lokte weer reacties uit van Rudy Kousbroek in NRC
Handelsblad van 26 oktober 1981 en van Bep Vuyk in de Volkskrant van 29 oktober
1981.
Zeer kort samengevat komen beide schrijvers tot dezelfde conclusie: Pramudya
mag zich niet beklagen over de censuur, want in de Sukarno-tijd heeft hij als
sectievoorzitter van Lekra, de cultuurorganisatie van de communistische partij, zelf
aan allerlei heksenjachten meegedaan.
Maar - zegt Kousbroek met name - dat wordt in Nederland niet onderkend; daar
protesteren Mulisch Wertheim om het hardst tegen het verbod van Aarde der mensen,
terwijl je dat tweetal nooit hoort protesteren als het om de vervolgde schrijvers in
China (Wertheim) of Cuba (Mulisch) gaat.
Daarmee is de discussie dus beland op het treurige niveau van de dorpsruzie: niet
een eensgezind pleidooi voor de vrijheid van meningsuiting is van belang, niet de
schande dat een boek als Aarde der mensen van de aardbodem wordt weggebrand,
niet het medelijden met een man die veertien jaar zonder enige berechting werd
opgesloten en in die tijd een prachtig boek schreef dat nu ook weer wordt vernield
- nee, van belang is of we allemaal even zuiver in dezelfde leer zijn, en als we dat
niet zijn, dan houdt helaas onze eensgezindheid op. De openbare verbranding van
Aarde der mensen is dan alleen maar een aanleiding om weer eens wat oude vetes
uit te vechten.
Maar het is niet alleen dorpsruzie, in de al lang lopende polemiek gaat het ook over
een andere, serieuzere zaak: wás Pramudya niet veel beter dan zijn eigen vervolgers?
Kreeg hij ‘een koekje van eigen deeg’, zoals Bep Vuyk hem toevoegt? Was Pramudya
de aanvoerder van een Indonesische ‘Kulturkammer’ zoals Kousbroek meent? En
was hij zelf bezeten van jaloezie zodat hij, al zijn idealistische overtuigingen ten
spijt, daarom andere Indonesische auteurs liet vervolgen in de periode dat hij nog
macht bezat? En wat voor macht was dat? Had hij de macht anderen te vervolgen en
op te sluiten?

De kwestie Manikebu
Pramudya was in de periode 1959-1965, waarin de communisten zoveel mogelijk
macht vergaarden, voorzitter van de sectie literatuur van de Lekra. De Lekra was
een mantelorganisatie van de communistische partij.
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En als er één zaak is die de Lekra in opspraak heeft gebracht, is het de
kwestie-Manikebu. Het Manikebu-manifest, schrijft onder andere Teeuw (op wie
ook Kousbroek zich beroept), was een puur humanistisch manifest van een groep
puur humanistische auteurs die zich niet wilden voegen naar de eisen van de
geëngageerde (zeg maar sociaal-realistische) literatuur zoals Pramudya die toen
voorstond.
De Manikebu-ondertekenaars onder wie de dichter Rendra, brak het zuur op. Het
Manifest werd door Sukarno die een voorzichtige coalitie met de communisten
onderhield, streng veroordeeld. Een Manikebu-manifestatie werd onmogelijk gemaakt.
Schrijvers werden gecensureerd en soms ook vervolgd, hoewel onvergelijkbaar met
de vervolging tijdens het regime-Suharto. Pramudya ondertussen bleef sectievoorzitter
van de Lekra, en distantieerde zich niet. Dus tot zover is het helder als glas: die
Pramudya was een links-doctrinaire Draufgänger die onder één hoedje speelde met
de machthebbers.
Maar wacht: nu de andere kant. Wie waren nu eigenlijk de machthebbers in die
dagen?
In de Volkskrant zal een dezer dagen een interview verschijnen (of verschenen
zijn) met een andere Lekra-man: Basuki Resobowo, de voorzitter van de sectie
beeldende kunst van Lekra-zaliger. Resobowo woont tegenwoordig in Europa en
heeft zijn versie van de affaire-Pramudya opgeschreven en aangeboden aan de
Volkskrant die het niet publiceerde.
Het is een interessant stuk, en vele beweringen eruit zijn controleerbaar, onder
andere in het boek van May, The Indonesian Tragedy.
Wat Resobowo vertelt is dit: het is een mythe dat het in de periode 1959-1965 ging
om een strijd van communistische Draufgängers tegen brave, onideologische,
waardevrije burgers die ongestoord hun humanistische stukken en gedichten wilden
schrijven. Zoals Lekra een instrument was van de communisten, was Manikebu een
instrument van het leger, en met name van generaal Nasution. De periode 1959-1965
was de voorloper van de burgeroorlog die in 1965 dan ook uitbrak na een periode
van ongelofelijke polarisatie tussen leger en communisten, chaos, economische
malaise en gelegenheidscoalities en een indringende bemoeienis van de Amerikanen
en de westerse ondernemers met Indonesië. In die chaotische situatie zag links het
leger als de conserverende, pro-westerse kant. Het leger werd de nieuwe kolonisator
van Indonesië genoemd. Vandaar dat het leger vandaag in Aarde der mensen niet
ten onrechte een haar zeer onwelgevallige parabel ziet.

Mochtar Lubis
Op de grens van de burgeroorlog werden mensenrechten door beide partijen dag in
dag uit geschonden, en probeerde iedereen aan iedereen het zwijgen op te leggen.
De schrijver Mochtar Lubis werd gevangen gezet, al in 1956 trouwens, en hij was
allesbehalve een communist. Zijn krant Indonesia Raya werd opgeheven. Maar het
communistische dagblad Harian Rakjat werd net zo goed opgeheven, en de
‘communist’ Pramudya werd in 1960 door het leger opgepakt, Lekra of niet. Hij had
een de autoriteiten zeer onwelgevallig boek geschreven over de anti-Chinese hetze
in het land en hij ging achter de tralies zoals hij onder de Nederlandse kolonialen
ook al eens een tijd gevangen had gezeten.
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Terwijl in Nederland Kousbroek over Wertheim en Mulisch heenvalt om vetes uit
het verleden, zit Mochtar Lubis nu doodgemoedereerd met Pramudya in het bestuur
van de PEN-Indonesië. Rendra heeft zich met Pramudya verzoend, nadat ze in de
jaren zestig elkaar hadden bestreden. Want ook Rendra die - als je rechtlijnig denkt
- toch in de gratie van de regering-Suharto had horen te staan omdat hij immers een
slachtoffer was van de regering-Sukarno, is onder het huidige regime een tijdlang
vastgezet en vervolgd. En het regime-Suharto kent geen scherper criticus onder de
schrijvers dan Mochtar Lubis, die door Suharto is vrijgelaten uit de gevangenschap
na de staatsgreep van 1965, maar die kennelijk daarin toch geen reden ziet om tot
kritiekloze dankbaarheid over te gaan.
De Pamfletten van een dichter van Rendra, nu weer officieel vrij van vervolging,
zijn onlangs openlijk belachelijk gemaakt door niemand anders dan Subagio
Sastrowardojo, eens de Manikebu-ondertekenaar die zo puur humanistisch schreef,
nu een hoog ambtenaar op de (politiek gecontroleerde) staatsuitgeverij van Indonesië.
Dat is dezelfde Subagio die door Bep Vuyk bewonderend wordt aangehaald als
een schrijver die a-politiek was en slechts schreef ‘vanuit zijn verbondenheid met
Indonesië’.
Bep Vuyk is trouwens wel vaker niet geheel nauwkeurig. Ze verwijt Pramudya:
‘Ik ben ervan overtuigd dat jij de moord op Trisno Sumardjo niet hebt bedreven,
maar dat pleit je niet vrij van schuld.’ Trisno Sumardjo, schrijver en journalist, stierf
toen Pramudya al jaren gevangen zat, dus de moord zal hij inderdaad niet bedreven
hebben. En volgens Resobowo werd hij helemaal niet vermoord, maar stierf hij in
1969 aan een hartaanval, terwijl hij ook in Teeuws boek van 1967 nog vrij rondloopt,
en zelfs zou publiceren.
Wat zeggen al deze voorbeeldjes nu? Dat de toestand in de jaren 1959-1965 veel
ingewikkelder was dan in de polemiek tot nu toe wordt aangenomen. Het was geen
veertigvijfenveertig waarín en waarná het eenvoudig was de Goeien van de Kwaaien
te onderscheiden; het was een situatie van grote politieke spanning, in een cultuur
waarin het elkaar monddood maken hoorde tot het feodale, het koloniale en het
militaire leefpatroon. Het is ook een leefpatroon waarin coalities altijd weer anders
blijken te liggen dan we in onze ideologische rechtlijnigheid denken en waarin het
vergeven van elkaar soms ook echt vergeten is, tot onze calvinistische, grüblende
verwondering.
Dat praat niets goed over de dingen die ook in Indonesische ogen - en Resobowo
gebruikt het understatement tragisch hiervoor - niet hadden moeten gebeuren. Maar
voor een afgewogen oordeel over de schuldvraag kan enige kennis der historie geen
kwaad. Dat is iets anders dan iemand ‘een koekje van eigen deeg’ toewensen, en
hem sarcastisch feliciteren, - ook een citaat uit Vuyk - ‘met het extra commerciële
succes’ dat hij aan zijn martelaarschap te danken zou hebben.
■
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‘Het kinderboek is de observatiepost van de wereld der volwassenen’
Lea Dasberg, hoogleraar pedagogie aan de Universiteit van Amsterdam,
hield vorig jaar een opmerkelijke oratie over de gevaren van het
doemdenken: ‘Pedagogie in de schaduw van het jaar 2000’. In haar deze
maand verschenen studie ‘Het kinderboek als opvoeder’ bestudeert ze de
kinderboeken van de afgelopen twee eeuwen. In het navolgende gesprek
dat Max Verbeek hierover met haar had leidt dit historische perspectief
tot een ongebruikelijke kijk op de betekenis van kinderboeken.

Lea Dasberg

Max Verbeek
In het eerder verschenen boek Grootbrengen door kleinhouden bekritiseerde Lea
Dasberg de idealistische opvoedingstheorieën van de Verlichting, die ook nu nog
opgeld doen. In de achttiende eeuw werd het kind ‘ontdekt’ en kreeg het een eigen
zorgeloze kinderwereld aangeboden: jeugdland. Opvoeders en pedagogen van
tegenwoordig zijn trots op deze verworvenheid, trots op de afschaffing van de
kinderarbeid, op het aparte kinderrecht, op ‘kindgericht onderwijs’, op het kinderboek.
Tot zover terecht, vindt ze. Door dit ‘infantiliseringsproces’ raakte het kind echter
geïsoleerd van de maatschappij, van verantwoordelijkheid, van zijn seksualiteit,
eigenlijk: geïsoleerd van het volle leven. En dat is niet terecht. Klein houden is een
slechte manier van grootbrengen.
Lea Dasberg illustreerde haar betoog met verwijzingen naar de ontwikkeling van
de jeugdliteratuur sinds de Verlichting tot nu. In haar nieuwe boek wil ze ‘bijdragen
tot de vorming van een pedagogisch gefundeerde theorie van het kinderboek’. Ze
onderzocht daartoe het binnen- en buitenlandse kinderboek van de afgelopen twee
eeuwen als mede-opvoeder van kinderen. Ze is van mening dat de lectuur in de jeugd
een grote rol speelt bij de normoverdracht op kinderen, bij het vormen van hun
wereldbeeld en mensbeeld en de ontwikkeling van hun toekomstverwachtingen en
-wensen. De taak van de pedagoog in die ontwikkeling was het onderwerp van haar
oratie Pedagogie in de schaduw van het jaar 2000, of Hulde aan de hoop.
Waarom houdt u zich als pedagoog zo intensief bezig met kinderboeken?
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‘Omdat ik geloof dat kinderboeken van veel invloed zijn op de vorming van
kinderen. Andere pedagogen, zoals Gote Klingberg, beweren dat nog nooit keihard
via onderzoek is aangetoond dat dat zo is, maar dat is ook nooit aangetoond van
spelen. Er is echter geen pedagoog die er niet van uitgaat dat het spel voor kinderen
van essentieel belang is voor hun persoonlijkheids ontwikkeling. Dat kinderboeken
een blijvende uitwerking op iemands leven kunnen hebben, blijkt wel uit uitspraken
van volwassenen over de lectuur van hun jeugd. Ik noem in mijn boek een paar
voorbeelden: A. den Doolaard schrijft zijn hartstocht van steeds maar te moeten
zwerven tijdens zijn volwassen leven toe aan Robinson Crusoë, dat hij op achtjarige
leeftijd las. “Het volgen van de ongebaande wegen welke dit boek mij wees was de
oorzaak van een le-
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vensloop en -lot die ik nog steeds niet betreur.” Voor Rinus Ferdinandusse bleef de
beschrijving van de dood van Winnetou en het gesprek dat daaraan voorafgaat met
zijn vriend Old Shatterhand voor hem als volwassene een soort vindbron, waarin hij
“één van de geheimen van dit leven meende te onderkennen. Ik geloofde op dat
moment dat er niets edelers en zuiverders was dan de hoge vriendschap van twee
personen die één gemeenschappelijk ideaal hadden: het bestrijden van het kwaad.”
Maarten 't Hart zegt blijvend beïnvloed te zijn door Niels Holgerssons wonderbare
reis, het bepaalde zelfs de keuze van zijn studie: biologie. “Het is een verhaal over
morele vooruitgang. Niels wordt een beter mens door zijn omgang met de wilde
ganzen, zonder dat de lezer een moraal wordt opgedrongen. Het is ook een poëtisch
verhaal, waarin mythes en legenden herleven, waarin een landschap kleur en betekenis
krijgt en waarin je op ongedwongen wijze liefde voor planten, dieren en mensen
wordt bijgebracht, zodat je, als je het boek hebt gelezen, misschien zelf een beter
mens geworden bent.” Bovendien moet jet het als een signaal opvatten dat alle
overheden ter wereld ongelofelijk veel geld uittrekken voor kinderbibliotheken,
prijzen en dergelijke. Dat zouden ze toch niet doen als boeken niet van invloed waren
op kinderen? Natuurlijk is de invloed van kinderboeken niet gemakkelijk te bewijzen,
alleen al omdat die steeds zo relatief is, onderdeel van een geheel van beïnvloedende
factoren.
Je moet je afvragen of alle andere invloeden, die ook op dat kind inwerken, machtiger
en frequenter aanwezig zijn dan het kinderboek. Dus: wil je gaan vergelijken of
spelen een grotere invloed heeft op kinderen dan lezen of musiceren of sport, dan
kun je dat alleen maar bewijzen wanneer je een laboratoriumkind zou scheppen, dat
aan al deze invloeden even hard blootgesteld zou zijn en dan zou je het weten.
Aangezien we zo'n laboratoriumkind god zij dank niet kunnen maken, zullen we het
nooit hard kunnen bewijzen.’

Emotioneel debiel
Welk boek was op u van grote invloed?
‘Als twaalfjarige las ik Alleen op de wereld, dat heeft heel veel invloed op me
gehad. Jeugdliteratuur heeft op mijn leven een optimale invloed gehad. Dat komt
omdat ik misschien enigszins een laboratoriumkind was, in die zin dat bij mij een
heleboel andere invloeden niet of nauwelijks aanwezig waren. Ik kon bijna niet buiten
spelen of de natuur verkennen, helemaal niet aan sport doen of musiceren, dus er
vielen voor mij ontzettend veel van die andere invloeden weg en al die gaten zijn
opgevuld met heel veel lezen. Ik ben in mijn jeugd grotendeels opgevoed door boeken.
Het meeste wat ik van de wereld buiten mijn bed, buiten het sanatorium wist, wist
ik uitsluitend via boeken. Ik weet dus zeker dat wanneer die boeken er niet waren
geweest, dat ik dan min of meer debiel geworden was! Niet alleen cognitief, ook
emotioneel. Daarom vind ik het, eenmaal pedagoog, zo gek dat die pedagogen zich
nooit met kinderboeken hebben beziggehouden, omdat het mijn eigen leven zo sterk
bepaalde.
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U constateert in uw nieuwe boek een hernieuwde belangstelling voor kinderboeken
en u wijst dan op enige opvallende overeenkomsten tussen onze tijd en de Verlichting.
In deze tijd van democratisering is men bang om elitaire criteria aan te leggen ten
aanzien van kunst. Vandaar ideeën als: iedereen is creatief, is kunstenaar, volkskunst
is ook Kunst. Dat blijkt uit het verzet tegen het traditionele theater (actie Tomaat),
de belangstelling voor de kunst van de primitieven, voor triviaalliteratuur,
kinderboeken worden gezien als literatuur, niet als lectuur. In deze gedachtengang
zit een democratische stroom: alle mensen zijn gelijk, allen kunnen hetzelfde, hebben
dezelfde kansen en dezelfde rechten. Dat idee vind je voor het eerst in de Verlichting,
eind achttiende eeuw: het idee van de edele wilde, beschaafder eigenlijk dan de
mensen aan het Franse koningshof, want die waren volgens Rousseau eigenlijk
gedegenereerd. Ook nu denkt men dat de eenvoudige mens dichter bij de waarheid
staat dan de overgecultiveerde; ook nu koestert men het romantische idee dat kind
en kunstenaar heel dicht bij elkaar zitten, dat ze maatschappelijk ongeveer dezelfde
positie hebben gehad. Enerzijds zitten ze in het verdomhoekje, de kunstenaar is arm
en het kind heeft niets te vertellen, anderzijds worden ze beiden op een voetstuk
geplaatst van aanbidding: een kunstenaar is iemand waarvoor je met eerbied komt
kijken in een museum, als in een kerk. Het kind is puur als het kindeke Jezus. Dat
zie ik zowel in die Verlichting als in onze tijd.’

Gemoraliseer
U verwijst in Grootbrengen door kleinhouden in dit verband naar Robinson Crusoe.
Aan de ene kant Vrijdag en het kind, aan de andere kant Robinson Crusoe en de
ouders. Guus Kuijer werkt deze parallel ook uit in Het geminachte kind.
‘Guus Kuijer is een onderwerp apart, daar wil ik nog eens uitvoerig op terugkomen,
daar heb ik nog geen tijd voor gehad.’
Het heeft me verbaasd dat u gezwegen hebt in die polemiek tussen Dolf Kohnstamm
en Guus Kuijer van een jaar geleden naar aanleiding van Kuijers opvattingen over
de verhouding kinderenvolwassenen.
‘Ik had me er ontzettend graag in gemengd, maar ik was toen zo overstroomd door
de reacties op mijn oratie dat ik er niet aan toekwam. Ik heb toen maar even net
gedaan of ik het allemaal niet gelezen en gezien had, maar dat had ik natuurlijk wél.
Kuijer is een hoogst interessante figuur, ik kom daar zeker nog op terug, maar dan
wil ik eerst alles van hem gelezen hebben, en liefst zelfs in de volgorde waarin hij
het geschreven heeft.’
U wijst nog op een tweede overeenkomst met de tijd van de Verlichting: het kleur
bekennen in de opvoeding en de kritiek. Men durft ervoor uit te komen dat men het
kind moraal wil bijbrengen, en ook heel openlijk welke moraal.
‘Men schuwde toen niet om een puber zonneklaar te maken dat kinderen veel
moeten leren, omdat ze dan vooruit kunnen komen in de maatschappij, en te zeggen
dat als je in het pauperisme terecht was gekomen, dat dat dan je eigen schuld moest
zijn geweest. Dan had je gewoon niet je best gedaan. Men schuwde niet om liefde
tot de Schepper aan te brengen en dat je je ouders moest eerbiedigen en gehoorzamen.
Daar zijn we vreselijk op gaan neerkijken, dat was gemoraliseer, we vinden ons zelf
nu zoveel beter, omdat we dat niet meer doen. Maar in de modernste kinderboeken
doen we dat precies even hard. Alleen is het nu een andere moraal geworden, maar
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wel net zo onverbloemd: je moet het leefmilieu verdedigen, je mag niet racistisch
zijn, je moet tegen de oorlog zijn...’
Toch is er wel één verschil, dat u in uw boek ook constateert: in de Verlichting
zaten schrijvers en critici van kinderboeken op één lijn met hun criteria. Dat blijkt
uit een onderzoek naar de waardering van kinderliteratuur door recensenten in de
negentiende eeuw. Beiden vonden dat er opgevoed moest worden en wonden daar
geen doekjes om. Daar staat tegenover dat tegenwoordige recensenten en jury's
vreselijk zitten met de vraag: moeten we nou literaire, morele of opvoedkundige
criteria aanleggen.
‘Die vragen komen élk jaar terug! Moet het kinderboek nou op voeden of amuseren
of moraliseren? Wat ik denk is: hou nou eens op met telkens dezelfde vragen te
stellen, begin nou eens met antwoord te geven, zoals elke wetenschap dat doet. In
mijn boek probeer ik een theorie voor het kinderboek te vinden. Wat is een
kinderboek? Wat hoort het te zijn? Zodat je op een gegeven moment wéét als recensent
waarop je moet letten en zodat ouders die voorgelicht willen worden over het
geschiktste boek voor hun kind en onderwijzers die zich afvragen welk boek ze voor
de schoolbibliotheek moeten kopen, weten waar ze aan toe zijn.’
U schrijft dat in Nederland in het onderwijs nauwelijks sprake is van een echte
Kunsterziehungsbewegung, dat wil zeggen opvoeden tot gevoel voor schoonheid
door kinderen te confronteren met kunst: het ideaal van kalos kai agathos, schoon
én goed als onverbrekelijke eenheid. In uw boek stelt u voor de Gouden Griffel uit
te splitsen in een griffel voor het schone en een voor het goede. Gaat daarmee die
tweeëenheid van ‘kalos kai agathos’ niet verloren, die u zo wezenlijk vindt? Daarmee
stimuleer je toch een bepaald soort eenzijdige boeken?
‘Die tweeëenheid bestaat nu ook niet. Bekijk je de bekroningen van de laatste
jaren, dan zijn die bijna nooit op basis van schoonheid van taal of vormgeving.
Griffels werden bijna altijd toegekend op modieuze overwegingen: het moet over
het rassenprobleem gaan of over onvolledige gezinnen, het moeten probleemboeken
zijn. Ik wil met mijn suggestie het esthetisch aspect weer eens benadrukken. Het
agathos is bij ons overmatig vertegenwoordigd in het kinderboek, het kalos
allesbehalve. Een vergelijking van de Duitse met de Nederlandse jeugdliteratuur zou
misschien kunnen verklaren waarom de tweeëenheid “schoon én goed” ginds wél
en bij ons niet te vinden is. Komt dat doordat Nederland in de negentiende eeuw
domineesland was, zoals Jan Romein dat noemde? Zijn we misschien nog steeds, of
weer opnieuw, domineesland, nu in onze kinderboeken religieuze ethiek vervangen
is door feministische of pacifistische of socialistische?’
Retorische vragen, denk ik. In uw boek snijdt u de kwestie aan of er eigenlijk wel
een aparte kinderliteratuur moet bestaan.
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‘Volgens de Kunsterziehungsbewegung van het begin van deze eeuw zou de jeugd
zich moeten voeden en amuseren met de produkten van de wereldliteratuur, desnoods
in bewerking. Aparte kinderliteratuur zou leiden tot maakwerk en kitsch, daardoor
zou zij smaakbedervend zijn. Aparte kinderliteratuur zou ook onvermijdelijk neigen
naar tendensliteratuur. Deze neiging leidt óf tot gemoraliseer in de trant van de Brave
Hendrik die het goed en Piet de Smeerpoets die het slecht vergaat, óf tot
chauvinistische, nationalistische of racistische ophitserij, óf tot godsdienstige
intolerantie, óf tot revolutionair elitairisme. Daardoor zou aparte kinderliteratuur ook
moraalbedervend zijn. Overigens: de Kunsterziehungsbewegung was enorm ver met
theorievorming over het kinderboek. Daarom ergert het me zo dat we elke keer weer
bij het nulpunt lijken te beginnen.’
Moraal- en smaakbedervend, dat zijn vreselijke banvloeken! Wat is uw standpunt?
‘Ik denk wél dat er een aparte kinderliteratuur moet zijn, maar ik denk dat schrijvers
dán de mooiste kinderboeken zullen schrijven, als ze, al schrijvend, zoveel mogelijk
vergeten dat het alleen maar voor kinderen is. Ze moeten niet schrijven vanuit dat
geïnfantiliseerde beeld van het kind, zoals dat bestaan heeft tussen 1850 en 1940.
Geen aparte kinderliteratuur gericht op wezentjes die fundamenteel zouden verschillen
van grote mensen. Dan zou het echt kitsch zijn. Ik geloof dat kinderen meer
overeenkomsten dan verschillen met volwassenen vertonen. In de kinderboeken die
ik bewonder vind je dat gemeenschappelijke van kind en volwassenen ook terug.
Huon en de ganzenjonkvrouw van Alet Schouten bijvoorbeeld. Dat is volgens mij
een boek dat van gelijke waarde is voor volwassene en kind. Geen expliciet
kinderboek, evenmin als Winnie the Pooh.’
Of is zo'n waardering een aanwijzing dat je voor een deel kind bent gebleven, zoals
Kuijer dat graag van zich zelf zegt?
‘Dat weet ik niet helemaal... daar zou je een apart onderzoek naar moeten doen.
Dat wordt van erg goede kinderboekenschrijvers door hun biografen vaak benadrukt.
Lewis Carroll van Alice in Wonderland en Milne van Winnie the Pooh zijn naar mijn
gevoel hun leven lang kind gebleven. W.G. van de Hulst volgens zijn biograaf Van
Rossum ook. Ik weet niet of je kind moet blijven, of dat je gewoon iemand moet zijn
die erkent dat er geen fundamenteel verschil is tussen volwassenen en kinderen. Als
je zo'n klassiek boek kunt schrijven, dat, misschien om verschillende redenen, even
waardevol is voor kinderen als voor volwassenen, dan moet je iemand zijn die een
kind erkent als mens, eerder dan iemand die een volwassene erkent als een kind; dat
doet Kuijer. Voor hem is eigenlijk de ideale volwassene de volwassene die kind is
gebleven.’
In uw boek noemt u een opmerkelijke methode om de strijd tegen inferieure
kinderboeken aan te binden, namelijk goede kinderboeken te koop aanbieden in
Albert Heijn, naast de levensmiddelen. U ziet die strijd tegen ‘Schund’ als uw taak
als opvoedkundige?
‘Als je er eenmaal van overtuigd bent dat er invloed uitgaat van kinderboeken,
maar dat ze veel minder frequent voorkomen in het kinderleven dan bij voorbeeld
de disco, en dat daarom de disco-cultuur overheerst boven het boek, dan denk ik
inderdaad dat het je plicht is om het kinderboek op veel gefrequenteerde plaatsen
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aan te bieden. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik nu al denk dat dat aanbieden bij
Albert Heijn de oplossing zou zijn. Ik heb het voorgesteld als onderzoeksthema bij
de werkgroep Boek en Jeugd van het NBLC. Dat vergt een sociologisch en
sociaal-psychologisch onderzoek, dat kan ik als historicus en pedagoog niet overzien.
Daar zouden wel eens dezelfde nadelen aan kunnen kleven als aan de boekenclubs,
die de goede boekhandels de grond in boren.’

Criteria
U constateert in uw boek dat theorieën over en criteria voor het kinderboek in
Nederland grotendeels afkomstig zijn van letterkundigen, onderwijsmensen en soms
van politici, maar dat vooraanstaande pedagogen bijna geen uitspraken doen over
het kinderboek. Is er een verklaring voor hun afwezigheid? ‘Dat universitaire
pedagogen schitteren door afwezigheid, in tegenstelling tot de onderwijzers, vindt
zijn verklaring in het feit dat in Nederland, in tegenstelling tot het buitenland, altijd
een vrij scherpe polemiek bestaan heeft tussen de pedagogen van het veld en de
wetenschappers. Onderwijzers als Jan Ligthart en Theo Thijssen hebben zich zeer
negatief uitgelaten over wetenschappelijke pedagogen. Ik vrees dat er altijd een
minachting heeft bestaan van de kant van universitaire vakpedagogen voor het
onderwijzend personeel. Daarom bemoeide men zich waarschijnlijk ook niet met
hún terrein: het kinderboek. Nu houdt Dolf Kohnstamm zich ermee bezig, maar zover
strekte mijn onderzoek zich nou eenmaal niet uit.’
U zet in uw boek uw beoordelingscriteria uiteen. Waar komt uw theorie van het
kinderboek in het kort op neer?
‘Voor mij zijn de belangrijkste dingen die ik in mijn boek stel: een kinderboek
moet grensverleggend zijn, het is het vierde pedagogische milieu en het is “een
verborgen plaats”. Ik maak daarbij een scherp onderscheid tussen de leefwereld en
de belevingswereld van het kind, twee begrippen die nogal eens verward worden.
De leefwereld wordt bepaald door het sociale milieu, de samenstelling van het gezin,
de school, de buurt. Die leefwereld is uitermate begrensd, daar komen een beperkt
aantal personen in voor, een beperkt aantal normen en waarden en een beperkt aantal
gebeurtenissen.
De belevingswereld van een kind is onbegrensd. Een kind kan daarin vliegen,
toveren, een genie zijn, met God praten enzovoorts. Een kinderboek moet voeding
geven aan de belevingswereld van het kind. Een kind is vooral geïnteresseerd in dat
wat het niet is, dat wil zeggen in andere leefwerelden. Daarom kan een kind uit de
Dapperbuurt zich ook identificeren met Winnetou. Naast het gezin, de school en de
groep leeftijdgenoten is het kinderboek het vierde pedagogische milieu. Waarom?
Omdat het dingen aanreikt die dat kind in die drie andere milieus óf helemaal niet
of te weinig krijgt aangeboden. Daarom geloof ik zo in de invloed van het kinderboek.
En daarom zou voor mij, als ik kinderboekrecensent was, het belangrijkste criterium
zijn: is het grensverleggend, dat wil zeggen voegt het iets toe aan de begrensdheid
van de leefwereld, want een kind is dan in staat om met die nieuwe ingrediënten,
waar het anders nooit kennis van gehad zou hebben, via zijn belevingswereld zijn
eigen leefwereld uit te breiden. Een kind krijgt idealen die binnen zijn leefwereld
niet verwoord worden, die hij later misschien waar kan maken.’
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Het criterium ‘grensverleggend’ is natuurlijk erg relatief. De grenzen van het ene
kind zijn niet die van het andere.
‘Je kunt in het algemeen niet vaststellen welke boeken grensverleggend zijn en
welke niet, want het ligt er maar aan over welk kind je het hebt. We hebben het in
een eerder gesprek gehad over het gehandicapte kind. Ik denk dat het voor dat kind
belangrijk is om boeken te lezen die hem buiten de grenzen van het bed, de rolstoel,
het ziekenhuis of de inrichting brengen. Die hem laten zien hoe de wereld daarbuiten
eruitziet. Dat is dan een grensverleggend boek voor gehandicapten, want dan kan
dat kind ook gaan verlangen naar die wereld daarbuiten. Dat betekent dat dat kind
zijn best gaat doen om deel te gaan nemen en aan zijn revalidatie te gaan werken.
Voor een kerngezond kind kan juist een boek over een gehandicapt kind
grensverleggend zijn, want dat brengt hem in een wereld die hij uit zijn eigen
omgeving anders nooit zou kennen: het ziekenhuis of de mytylschool.
Een kinderboek moet overigens niet alleen kennis toevoegen, maar ook emotioneel
verrijken. Er groeien erg veel kinderen op in emotioneel arme omstandigheden. Als
die boeken lezen die ze aan het huilen en lachen brengen, die verlangens in ze wakker
maken, hun emoties voeden, dan zijn dat ook grensverleggende boeken.’

Annie M.G. Schmidt
Blijkbaar zijn er ook boeken die grensverleggend zijn voor iedereen: klassieken als
Don Quichot, Tijl Uilenspiegel, Reinaert de Vos, de Baron van Münchhausen en
volkssprookjes.
‘Ja dat is zo. Het puur fantastische boek is grensverleggend voor iedereen. En daar
is op het ogenblik helemaal niet zoveel waardering voor; dat vind ik jammer. Het
moet tegenwoordig allemaal zo vreselijk realistisch zijn. Daarom ben ik ook zo blij
met de Gouden Griffel voor Annie M.G. Schmidt. Zij heeft de gave van het
fantastische, het nonsensicale. Bovendien beschouwt ze kinderen tenminste als
mensen.’
Annie M.G. Schmidt legt zich zelf een eis op, waaraan ze naar eigen zeggen steeds
voldaan heeft. Ze zegt dat kinderboeken ‘waar en nergens gelogen moeten zijn’. Je
moet blijkbaar door het fantastische van haar verhalen heen kijken om het ware
erachter te ontdekken.
‘Dat fantastische is vaak veel meer waar dan het realistische. Dat vind ik zo dom
ook van degenen die altijd maar hameren op dat realistische.’
Annie Schmidt zei in dat verband: ‘In dit land komt het gevaar op artistiek terrein
altijd van het geestloos fatsoenlijke, van het opzettelijk goedwillende, de totems en
de taboes, de angst voor de waarheid en het uittrappen van vuur.’ Het lijkt alsof ze
hier bepaalde
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actieve werkgroepen op de korrel neemt die almaar weer de vinger opheffen: foei
kinderboekenschrijver, je doorbreekt de rolpatronen niet of je schrijft niet over
maatschappelijke misstanden, je schrijft zomaar een leuk verhaal! Guus Kuijer noemt
haar eigenlijk de enige echt goede kinderboekenschrijver in Nederland. Dat kan ik
me goed voorstellen van hem. Ik vond het ook geestig van Kuijer dat hij zei: ‘Mijn
eerstvolgende boek gaat over een moeder die de hele dag in de keuken staat en aan
één stuk door boterhammen staat te smeren voor een legioen van kinderen.’ Dan
moet ik ontzettend lachen, dan denk ik: je bent in ieder geval ontzettend geestig en
daarom vergeef ik je ook heel veel. Bij Kuijer is er alleen in Het geminachte kind en
in Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt sprake van trappen tegen van alles en
nog wat, terwijl bij Annie Schmidt die speels ironische toon in haar hele oeuvre
aanwezig is. Dat uittrappen van vuur vind ik een belangrijke opmerking. Vuur is iets
dat je niet temmen kunt, het kan warmte en licht geven, maar het kan je ook ten
gronde richten. Een echte kunstenaar is met vuur bezig. Kunstenaar zijn is een
gewaagd beroep.
Waar en fantastisch: dat is precies hetzelfde. Wat ik altijd zo vreemd vind is dat
in onze tijd in de beeldende kunst een geweldige belangstelling bestaat voor het
non-figuratieve, terwijl in de literatuur alleen nog maar belangstelling schijnt te
bestaan voor het weergeven van de werkelijkheid. Een hele rare tegenstelling. Je zou
toch zo zeggen dat de kunst in één bepaald tijdperk in al die verschillende sectoren
hetzelfde vertoont. Nee, iemand die een landschapje schildert precies zoals het is,
die telt niet meer mee tegenwoordig. Dan zeggen ze: dan kun je net zo goed een
fotograaf sturen, dat is geen kunst. Het gaat juist om de waarheid achter de
werkelijkheid van dat landschapje. Maar in de literatuur is het omgekeerde het geval:
het moet bijna letterlijk autobiografische bekentenisliteratuur zijn, dan pas is het
mooi.’
Terug naar uw theorie van het kinderboek. Kunt u tot slot zeggen wat u bedoelt met:
het kinderboek is een verborgen plaats?
‘De pedagoog Langeveld beschrijft hoe belangrijk het voor een kind is, in zijn
jeugd een verborgen plaats te hebben. Kenmerken van die verborgen plaats zijn: een
kind kan daar iemand zijn die het niet is, in het kastje onder de trap of boven op
zolder. Hij kan er dingen omtoveren tot wat ze niet zijn, een oude kachel wordt bij
voorbeeld een stoomschip. Bovendien is de verborgen plaats een plek van waaruit
hij de volwassen wereld kan observeren. Ik laat in mijn boek zien dat alle kenmerken
van de verborgen plaats voor het kinderboek gelden. Het belangtijkste van al die
kenmerken is de observatiepost: een kind kan daar ongezien de wereld observeren,
zonder zelf geobserveerd te worden, en dat is een ontzettend belangrijk rijpingsproces.
Hij kan er alle mogelijke idealen die hij tegenkomt in zijn literatuur overwegen,
aanhangen en na enige tijd weer verwerpen en niemand intervenieert, niemand zit
hem te beïnvloeden. Het is een volkomen individueel rijpingsproces. Dat vind ik
heel belangrijk, en daarom ergert het me dat men kinderen aan het lezen wil krijgen
door ze met dat boek iets anders te laten doen dan lezen. In die “speelwerkbrieven”
van de kinderboekenweek verzint men allerlei spelletjes met boeken: er moet een
toneelstukje van gemaakt worden, een tekening, zoekplaatjes erin, en dat allemaal
om kinderen geïnteresseerd te doen raken in het boek. Ik denk dat dat een volslagen
misser is, want je maakt het kind misschien wel ergens in geïnteresseerd, maar nou
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juist niet in de essentie van het boek. De essentie van het boek is het te lezen. Laat
het kind het maar alléén verwerken. Het rijpingsproces van de emoties, van de
hartstochten, de verwerking van angst, van erotiek, van eenzaamheid, dat zijn dingen
waarbij je de privacy van het kind moet respecteren en daarom moet je het niet aan
een stuk door zitten overhoren of hij dat boek wel goed gelezen heeft, door hem een
tekening erover te laten maken of een spelletje ermee te gaan doen: Laat dat kind
alleen!’
■
Max Verbeek is leraar Nederlands en medewerker van het Lexicon voor
Jeugdliteratuur van Wolters Noordhoff
Het kinderboek als opvoeder
Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek
in Nederland
door Lea Dasberg
Met medewerking van J.E. Hilhorst-Haars, Anke Boelens en Benedicte
Wilshaus
Uitgever: Van Gorcum, 422 p., f52,50
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Hugh Jans
Voordelig vlees
De voordelige delen van rund, kalf, varken en lam zitten vooral bij
de voordelen, aan de voorste helft of voorvoet van het beest. Dikwijls
ten onrechte versmade delen, ze hebben alleen een andere behandeling
nodig om tot hun recht te komen. Het vlees van de voordelen, zoals
nek, schouder, borst, schenkel en voorste rib, is steviger van structuur
en steviger van smaak. Goed voor smoren en stoven, ovenschotels en
ragoûts en voor pittige kruiderij.

Kerrie van rundvlees
1 kg ontbeend runderschouderstuk
60 g bloem
3 theel. zout
60 g uitgesmolten rundvet
2 middelgrote uien, klein gesneden
2 tenen knoflook u.d.n.
1 tomaat, geschild, klein gesneden
2 zure appels, geschild, geboord, klein gesneden
2 eetl. Madras kerrie
1¾ kop pittige runderbouillon
dunne repen ontwitte schil en sap van ½ citroen
1 theel. Javaanse bruine suiker
1 eetl. geraspte kokos
2 eetl. rozijnen

Snij het vlees in blokken. Meng de bloem en zout en rol het vlees hierdoor. Maak
het vet heet in een kasserol en bak het vlees rondom bruin. Voeg ui, knoflookpulp,
tomaat en appel toe en bak een paar minuten. Giet te veel aan vet uit de pan en roer
de kerrie en wat er aan bloem overgebleven is bij het vlees. Meng alles goed en roer
de bouillon erbij. Voeg reepjes citroenschil, sap, bruine suiker, kokos en rozijnen
toe en sudder, af en toe omscheppend, op laag vuur 2-3 uur in de gesloten kasserol,
misschien iets langer of tot het vlees mals en gaar is. Voeg een lepel bouillon toe,
als het teveel inkookt.
Serveer de runderkerrie op een grote warme schaal, in een ring van gefruite rijst,
gemengd met doppers en gehakte peterselie. Geef er verder, desgewenst, bakjes met
komkommer zoetzuur, krokant gebakken uitjes en chutney bij.

Veau Marengo
1 ons boter
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4 eetl. olijfolie
1 kg kalfsschouder, in blokken
2 uien, klein gesneden
1 eetl. bloem
1 wijnglas witte wijn
1 pond tomaten, geschild, in stukken
2 tenen knoflook, gehakt
1 kruidenboeket (tijm, rozemarijn, basilicum)
lichte warme ongezouten bouillon
zout & peper
1½ ons geschilde pareluitjes
1 eetl. suiker
1½ ons champignons, gehalveerd
4 sneden casinobrood
2 eetl. ontpitte zwarte olijven
gehakte peterselie

Maak 30 g van de boter met 2 eetlepels van de olijfolie heet in een kasserol. Bak
hierin het vlees rondom bruin op groot vuur. Voeg de uien toe en fruit ze op matig
vuur goudbruin. Bestrooi het met de bloem en fruit het, al roerend met een houten
lepel, tot de bloem nootbruin van kleur is. Begiet het met de wijn en schraap
aanbaksels los van de bodem en wand. Voeg de tomaten, knoflook en het boeket toe
en giet er zoveel warme bouillon bij tot alles onderstaat. Kruid naar smaak met zout
en peper en breng het aan de kook. Draai het vuur dan meteen laag, sluit de pan en
sudder zachtjes 1 uur.
Doe intussen de pareluitjes in een sauspannetje met 25 g van de boter en de suiker.
Giet er tot halverhoogte water bij, dek de pan af met folie en kook het op matig vuur
tot alle water verdampt is. Schud de uitjes, zonder ze te beschadigen, door de
suikerstroop, om ze te karamelliseren en doe ze dan over in een schaal.
Maak 30 g van de boter heet in een koekepan en bak hierin snel de champignons
aan. Kruid ze met zout en peper en doe ze bij de uitjes. Veeg de koekepan schoon.
Snij de sneden brood in driehoeken en bak ze in de koekepan in de rest van de boter
en olie aan weerszijden goudbruin. Laat ze uitlekken op keukenpapier.
Schep olijven, champignons en uitjes, 5 minuten voor het vlees gaar is, erbij en
sudder ze mee. Schep de inhoud van de kasserol, als het vlees goed is, over in een
warme schaal. Steek de broodcroûtons met een punt in de saus en dan in de peterselie
en steek ze dan langs de rand van de schaal in het vlees. Bestrooi met de rest van de
peterselie en geef er beboterde lintmacaroni bij.

Pikante lamsschotel
1 kg lamsnekvlees, in blokken
30 g boter
2 stangen bleekselderie, klein gesneden
1 ui, klein gesneden
2 tomaten, geschild, klein gesneden
1½ dl pittige bouillon
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1½ dl wijnazijn
1 dessertl. mosterdpoeder
1 dessertl. zout
¼ theel. peper
1 theel. Worcester saus

Bak het vlees rondom bruin in een kasserol met de hete boter. Voeg de groenten toe
en bak een paar minuten langer. Meng de bouillon en azijn (of wijn of appelcider)
met de rest van de ingrediënten en giet het over de inhoud van de kasserol. Sluit de
pan en sudder zachtjes 1-1½ uur of tot het vlees smoorgaar is. Dien het goed heet op
met gekookte aardappels of aardappelpuree.
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De blauw geruite kiel
Zesde jaargang nummer 4
Schoolreisjes
Marjo van Soest
Ouderavond van een mavo-school. De ouders van de derde klassers zitten op lage
banken in de gymzaal. Voor het wandrek, achter een lange tafel, zetelen de
klasse-mentor en de biologieleraar.
Het gaat over de schoolreis van komende zomer. Naar Zeeland dit keer, vijf dagen
kamperen in de duinen.
De ouders praten allemaal door elkaar heen, want even tevoren heeft iemand
gevraagd, hoe dat nu moest met slapen. Was er wel voldoende toezicht dat het niet
één grote pan zou worden, met jongens en meisjes die bij elkaar in de tent kruipen?
‘Nou, ik ben anders niet van plan de hele nacht met een zaklamp over het terrein
rond te struinen,’ had de biologieleraar zich laten ontvallen. Deze opmerking was
niet bij iedereen in goede aarde gevallen. De hele gymzaal had zich gevuld met een
druk geroezemoes tot er een meneer opstond die met luide stem voorstelde: ‘Is die
camping niet groot genoeg dat ze wat uit elkaar kunnen slapen? Want het is inderdaad
de kat op het spek binden.’ Hier was een mevrouw hevig in de lach geschoten. ‘Ach
man, dan wordt het juist extra spannend, dan gaan die jongens 's nachts op expeditie
naar de meisjestenten. Of andersom.’

Schoolreis in de jaren vijftig: een dagje Schiphol

Al gauw diende zich een echt belangrijk probleem aan: wat zou de reis gaan kosten?
De klassementor rekende het voor. Reis zoveel, huur van tenten en terrein zoveel,
eten zoveel. Al met al tweehonderdvijftig gulden.
Dat viel niet mee. ‘En dan komt er natuurlijk nog zakgeld bij,’ bedacht een moeder
hardop. ‘Dan kan ik het wel vergeten dit jaar. Want ik heb nóg een kind op de mavo,
en eentje op de technische school. Dat gaat me al met al alleen aan schoolreizen
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straks zevenhonderd gulden kosten. En ik kan toch niet de een wel laten gaan en de
ander niet.’ Daar was iedereen het over eens. Iemand vroeg zich af: ‘Zijn die
schoolreisjes tegenwoordig niet érg duur? Waarom moeten ze vijf dagen? Ik gun het
ze, daar niet van. Maar wij gingen vroeger één dag naar de Efteling, of naar de Hoge
Veluwe. Kostte bijna niks. Brood mee van thuis, een fles aangelengde limonadesiroop
en een paar sterappeltjes. Onderweg met z'n allen een ijsje, en je had een
onvergetelijke dag. Tegenwoordig gaan ze maar liefst een week naar Parijs met de
hele klas, of naar Londen. Mijn buurmeisje zit in de hoogste klas van het gymnasium,
die is vorig jaar naar Rome geweest. Kosten: 700 gulden. Nou vraag ik je.’

De klassementor zei: ‘Dat doen ze vooral bij het voortgezet onderwijs. Dat zijn
zogenaamde educatieve reizen, ze steken er veel van op. Zo'n reis is eigenlijk één
lange les kunsthistorie.’

‘Wel een dure les,’ sputterde iemand.
‘Zo'n bedrag kunnen de ouders vaak in termijnen betalen, of er wordt een apart
spaarpotje voor aangesproken om alle leerlingen mee te krijgen. Soms doet de
gemeente er geld bij, of de oudercommissie. Ik vind het niet zo luxe en overdreven
als het lijkt,’ zei de klassementor.
‘Een dagje Schiphol, of ponypark Slagharen, zoals wij vroeger, dat kunnen wij
onze welvaartskinderen bijna niet meer aanbieden,’ vond een vader. ‘Daar hebben
we het zelf naar gemaakt. Want wij hebben ze jaar in jaar uit meegenomen naar
Joegoslavië, Spanje, Frankrijk. Vorig jaar zijn we zelfs met ze naar Ierland geweest.
Ze zijn verwend, maar dat hebben we zelf gedaan.’
‘Onzin,’ vond iemand anders. ‘Dat heeft niks met verwennen te maken. Het is nu
een andere tijd, reizen is gemakkelijker en goedkoper geworden.’
‘Dat neemt niet weg dat ik het al lang niet meer kan betalen,’ zei de moeder van
de drie schoolgaande kinderen. ‘En ik ken een heleboel ouders die dat ook niet
kunnen. Omdat ze van een uitkering leven, of omdat hun inkomen al drie jaar niet
meer is omhoog gegaan. Ik ben benieuwd of de scholen hier eindelijk eens rekening
mee gaan houden. Mijn jongste zoon zit op de
Vervolg op pagina 52
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De dood van de oude Gerrit
Rudie van Meurs

Vorige week is de oude Gerrit overleden. Hij was nooit eerder ziek geweest. Hij
heeft nooit pijn gekend en nooit echt pijn gedaan. Hij heeft een prachtig leven gehad.
De dood kwam zacht en bijna vriendelijk zijn huisje onder aan de dijk binnen.
De laatste weken voelde hij zich niet lekker. Als hij over de dijk liep in z'n
manchester jas, moest hij soms stoppen omdat z'n ogen zo begonnen te tranen dat
hij niets meer kon zien. Als hij 's avonds, na zijn vaste visite aan Daan, de dijk opliep
moest hij wel twee keer rusten omdat hij zo moe was. Op een ochtend, toen Thijs de
buurman hem koffie kwam brengen, lag hij op de grond. Hij steunde en sprak
onverstaanbare taal. Een paar uur nadat Thijs hem in de bedstee had geholpen kwam
hij overeind en zei dat hij nooit meer de oude zou worden. Zes dagen lang leefde hij
in een andere wereld. De mensen aan de dijk dachten eerst dat hij z'n geheugen had
verloren. Dat was niet waar. Gerrit overzag de zevenentachtig jaar die hij had geleefd.
Hij begroette mensen die al zestig jaar dood zijn. Hij zette fuiken in de put aan de
overkant van de dijk. Hij strikte weer hazen en hij trok kalmoes aan de rand van de
wiel. Hij plukte snijbonen en hij lachte een beetje stiekem omdat hij weer 't vroegst
was en aan de stokken van Daan pas de eerste bloesem verscheen. Hij praatte met
z'n oude vriend Rutjes die acht jaar geleden stierf en met wie hij nog één keer door
de polder ging. Twee stropers die iedereen te slim afwaren.
De dokter zei dat Gerrit z'n leven opnieuw beleefde.
Op zaterdagavond was Gerrit weer even de oude. Hij zei dat hij nog twee dagen
zou leven. Op maandagavond kwam hij uit de bedstee. Hij zette z'n pet op, liep door
de mooie kamer naar de bijkeuken en zei dat iedereen het huis uit moest. Alleen
Thijs mocht blijven. Hij ging in z'n stoel zitten naast de driegaatskachel. Hij pakte
de pook en porde door het rooster waardoor het vuur plotseling rood opgloeide.
Daarna ging hij weer zitten. Hij vroeg om een halve borrel. Hij pakte de krant van
die middag en bladerde erin. Hij keek nog even om zich heen. Toen gaf hij een snik
en was dood. Hij stierf net zo mooi en waardig als z'n leven was geweest.
En nu is het leeg op de dijk van het dorp aan de rivier. Elke dag kwam hij twee keer
langs. Dan riep hij luid naar beneden wat het water zou gaan doen. Dan voorspelde
hij het weer. Dan adviseerde hij dat het nu tijd was om fuiken te zetten. Daan liet
een advertentie zetten die eindigde met de woorden ‘hij was een ruwe diamant.’ Toen
Cor, die toch heus niet een van de gemakkelijksten was, een beroerte kreeg paste
Gerrit zes weken dag en nacht hem op. Toen Pietje, die ook al diep in de tachtig is,
last van dikke benen kreeg ging Gerrit elke dag bij hem de kachel aanmaken. Toen
hij dacht dat iemand aan de dijk z'n schuld niet kon betalen bood hij z'n spaarboekje
aan.
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De oude Gerrit had geen familie. Hij is nooit getrouwd geweest. Hij leefde op een
manier zoals mensen nu niet meer kunnen leven. Zonder luxe, zonder kleurentelevisie,
zonder comfort. Maar hij was de gelukkigste man van het dorp. Hij is, op de jaren
1914-1918 na toen hij gemobiliseerd was, nooit weggeweest van het dorp. Maar heel
de wereld was van hem. Hij kende elke boom en elke vogel. Hij was de beste stroper
uit de hele omtrek. Pas toen hij tachtig werd heeft hij het geheim verteld van de
manier waarop hij honderden hazen strikte. Als hij door de polder ging, tastte hij
met z'n vingers over de klei en langs de struiken. Als hij dan pluis- en donsharen
voelde, wist hij dat hier het spoor liep waar een haas langs ging. Dan zette hij een
strik van koperdraad en de andere dag zat er een vette haas in. Dat vinden jullie nu
misschien een beetje wreed. Maar Gerrit leefde, toen hij jong was, in de diepste
armoede. Hazen hielden de mensen in leven. En Gerrit heeft ze nooit voor zich zelf
alleen gehouden. Hij dronk een borrel, ja. Maar hij hoefde aan niemand
verantwoording af te leggen. Het was niet nodig, maar hij voelde zich er altijd een
beetje beschroomd onder. Als een fles leeg was wierp hij die met een grote zwaai
tussen het riet van de put. Als het hoog water werd spoelden de lege flessen tegen
de dijk aan. Het waren er heel veel. Dan zei Gerrit, die schippers gooien vandaag de
dag alles maar over boord.
Gerrit wilde per se in z'n huisje aan de dijk blijven. Hij schamperde over het
bejaardenhuis. Hij wilde er nooit van z'n leven heen. De mensen aan de dijk hebben
dat verlangen gerespecteerd. Toen hij de laatste tien dagen van z'n leven niet meer
alleen kon zijn, hebben ze om de beurt bij hem gewaakt. Thijs, Gijs, Freek, Hein,
Dir. Iedereen. Dag en nacht waren er mensen om voor hem te zorgen. En als het nog
een maand langer had geduurd zouden er nóg meer mensen gekomen zijn om te
helpen. Zo hoort het ook. Gerrit zou hetzelfde gedaan hebben.
■
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LTS. Vorig jaar heeft hij een krantewijk moeten nemen omdat hij zo zielsgraag met
de klas mee wilde naar Parijs. Ik had het geld niet, toen is hij twee maanden lang 's
ochtends om half zes opgestaan, en dat voor een jongen van dertien. Ik vind het
ronduit idioot dat schoolgaande kinderen een baantje moeten nemen om de schoolreis
te bekostigen.’ Het is laat geworden op die ouderavond, iedereen had weer een andere
mening over het schoolreisje.
Een paar dagen later stond er een groot artikel in het weekblad van het Nederlands
Genootschap van Leraren. Dat blad had aan negentig scholen een stel vragen
opgestuurd over hun schoolreizen. Bijna vijftig scholen beantwoordden de vragen.
(De lagere scholen werden overgeslagen.) Een van de conclusies die je uit de
antwoorden mag trekken is dat het voor steeds meer ouders een probleem wordt om
de dure schoolreisjes te betalen. Op havo-VWO-scholen kost een schoolreisje al
gemiddeld meer dan vierhonderd gulden. Bij scholen voor LBO is dat
tweehonderdtwintig en op mavo's honderdzeventig. Er zijn zelfs scholen - een
atheneum in Heerlen - waar de leerlingen een wereldtrip maken: naar Kenia en Nepal.
Kosten achttienhonderd gulden per persoon - in twee à drie jaar tijds door zeventig
procent van de leerlingen grotendeels zelf bij elkaar verdiend / of gespaard, aldus
een van de organiserende leraren.
Nu is dit een grote uitzondering, maar het zegt wel iets over de kant die het uitgaat
met schoolreisjes. Steeds verder en duurder. De uitslag van de enquête maakte ook
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duidelijk dat leerlingen de schoolreis echt leuk vinden en niet willen missen. Maar
als de scholen doorgaan met verre en dure reizen te organiseren dan is het straks:
geen uitjes meer, geen leuke kleren of grammofoonplaten, alleen maar sparen en
kromliggen om de schoolreis te kunnen betalen. Dat kan toch ook niet de bedoeling
zijn.
■
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De beul met het bot
Gerard Brands, tekening The Tjong Khing
De Australische inboorlingen, die al duizenden jaren in Australië woonden
voordat de blanken dat werelddeel in bezit namen, is het net zo vergaan als de
Indianen in Noord-Amerika. Hele stammen werden uitgeroeid, ze zijn nu
grotendeels verbannen naar reservaten en worden door veel Australiërs
beschouwd als tweederangs mensen.
Over hun geschiedenis of over hun manier van leven wil ik het niet hebben,
wel over een van hun oeroude gebruiken: de wijze waarop zij een misdadiger
straffen. Het is een paar keer gebeurd dat een inboorling werd opgenomen in
een ziekenhuis. De man leed verschrikkelijke pijnen, maar de dokters die hem
onderzochten konden niets vinden. Hij bleek lichamelijk niets te mankeren.
Toch stierf hij. Eenvoudig omdat een stamgenoot met een stukje bot op hem
had gewezen.
Een inboorling die zwaar heeft gezondigd tegen de regels van zijn volk, kan
ter dood worden veroordeeld. Dan gebeurt het volgende. De stamoudsten en de
toverdokter komen bij elkaar voor een geheime en ingewikkelde ceremonie. De
toverdokter vertoont een paar van zijn kunsten en komt tenslotte met de
‘kundela’ op de proppen. De kundela is een stukje menselijk bot van een
centimeter of twintig. Het is het moordwapen waarmee de veroordeelde zal
worden terechtgesteld. Niet door hem ermee te steken of te slaan of zo. Welnee.
De kundela is door de toverdokter geladen met iets dat alleen maar in de
verbeelding bestaat: een tweede, onzichtbaar botje. Wanneer nu de beul voor
de veroordeelde knielt, de kundela als een pistool op hem richt en zingt ‘Je sterft!
Je sterft! Je sterft!’ dan schiet het onzichtbare bot in het lichaam van de
veroordeelde en na enige tijd zal hij sterven.
In onze ogen is dat natuurlijk onzin. Maar Australische inboorlingen geloven
er heilig in. Het slachtoffer is er zo van overtuigd dat het onzichtbare bot zijn
ingewanden zal verwoesten, dat hij de pijn echt gaat voelen. Dat geloof is zo
sterk, dat geen blanke dokter hem kan helpen. Dit verschijnsel noem je met een
moeilijk woord autosuggestie (auto = zelf).

Het bot, de kundela, is alleen maar dodelijk voor die ene veroordeelde. Na
gebruik wordt het verbrand. Het slachtoffer kan natuurlijk vluchten. Als dat
gebeurt, wijzen de stamoudsten twee of drie mannen aan die hem moeten
opsporen. Dat is heel eng. De beulen hebben hun naakte lichamen beplakt met
kangoeroehaar en dragen een masker van emoeveren (een emoe is een grote
loopvogel). Hun voeten steken in sandalen, gevlochten van mensenhaar en
kaketoeveren, die geen sporen nalaten. Als schimmen achtervolgen ze hun
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slachtoffer dat voortdurend in angst leeft. Dagen, weken, maanden kunnen
voorbijgaan, maar eens komt het moment dat de veroordeelde verstijfd van
angst tegenover de knielende beul met het bot staat. De kundela wordt gericht,
de magische woorden ‘je sterft, je sterft’ klinken en de beul met zijn helpers
verdwijnen. Het slachtoffer blijft alleen achter. Zijn laatste uurtje heeft geslagen.
■

Goed zuur
Leo van Aken, tekening Jaap Nieuwenhuis
Met Johnny en Nico stond hij voor het postzegelwinkeltje in de Kerkstraat. Zachtjes
begon het te regenen. Al een hele tijd hadden ze door de winkelstraten in het centrum
van de stad gedwaald. Etalages hadden ze gekeken, maar dat was na een poosje
duidelijk gaan vervelen.
‘Hé, weet je, ik heb een idee,’ zei Nico. ‘We gaan hier bij deze postzegelboer naar
binnen en een van ons doet net alsof ie iets wil kopen. We kopen natuurlijk niets,
maar het is in ieder geval beter dan zomaar wat rond te blijven lopen. Om de beurt
pakken we dan een winkel.’ Hij voelde er weinig voor. ‘Als die vent het in de gaten
krijgt komt er vast en zeker gedonder van,’ zei hij. Maar Johnny, die ook wel zin
had in een verzetje, vroeg hem hoe hij daar nu zo bij kwam. ‘Je bent gewoon een
klant die ergens belangstelling voor heeft, maar van kopen afziet. Met zulk soort
mensen krijgen winkeliers dagelijks te maken. Ik durf best hoor.’ Hij antwoordde
dat winkeliers nu ook niet bepaald voor hun lol werkten en dat hij het eerst wel eens
wilde zien. Ze spraken af dat Johnny zou vragen naar een onbekende serie Poolse
postzegels.

Met z'n drieën gingen ze naar binnen en alles verliep zoals ze zich gewenst hadden.
Johnny had z'n verhaal goed voor elkaar en even later stonden ze alweer buiten.
Zonder postzegels maar wel met het idee nu iets om handen te hebben. ‘Zie je nou
hoe simpel het is,’ zei Nico. ‘Ik neem de volgende winkel en dan ben jij.’ Ze gingen
naar ‘De Klerk’, een zaak waar ze schoonheidsartikelen verkochten. Nico vroeg naar
een set nagelvijltjes. ‘M'n zus is overmorgen jarig. Zodoende, ziet U,’ verklaarde hij
de winkeljuffrouw zijn belangstelling. Nadat die hem verschillende setjes had laten
zien, zei hij dat ze hem bij nader inzien toch te prijzig waren.
Daarna was het zijn beurt. Na twee
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keer met een ander te zijn meegegaan kon hij er moeilijk meer onderuit, begreep hij.
Hij besloot er ‘De Faam’ voor te nemen. Het was een winkel met verschillende
afdelingen. Zo verkochten ze er speelgoed, maar ook huishoudelijke artikelen, terwijl
een deel van de zaak was ingericht als boekhandel. Hij zou op de speelgoedafdeling
naar een bepaald type autootje vragen. Hij vond het eng. De verkoper was heel attent
en begon over andere merken nadat hij de man duidelijk had kunnen maken van het
door hem eerder bedoelde autootje af te zien. Toen er een hele serie voor hem op de
toonbank stond uitgestald wist hij opeens niet meer hoe verder te gaan. Hij kon niet
meer uit zijn woorden komen en hij kreeg een kleur als een boei. Met een ruk draaide
hij zich om en met een noodgang rende hij de winkel uit, op de voet gevolgd door
Johnny. Vlakbij de deur moesten ze echter uitwijken voor een vrouw met een
kinderwagentje en toen gebeurde het. Met zijn elleboog stootte hij een grote
porseleinen vaas van een stelling. In één enkele seconde overzag hij de situatie: de
scherven op de grond en Nico, die te veel met zijn aandacht bij de autootjes was
geweest om hun overhaaste aftocht bijtijds te merken, stevig bij de arm gehouden
door de verkoper. Buiten wisten ze elkaar weinig meer te zeggen dan dat ze maar
rustig af zouden moeten wachten hoe het verder zou gaan. Ze zouden daarbinnen
Nico er vast wel toe krijgen hun adressen op te geven. ‘De enige hoop die je kan
hebben is dat ie valse adressen opgeeft,’ zei Johnny. ‘Anders ben je goed zuur. Dat
ding kostte zeker tweehonderd gulden.’ Hij kon er weinig op zeggen, zo beroerd
voelde hij zich. Ieder een andere kant op gingen ze naar huis.
De volgende morgen wekte zijn moeder hem tegen een uur of tien. Toen hij de
gordijnen openschoof kon hij het aan de lucht al zien: Het zou een sombere zaterdag
worden. Beneden hoorde hij de fluitketel tekeergaan. Zijn vader haastte zich nu naar
de keuken om koffie op te gaan schenken, wist hij. Z'n moeder, die op de zolder de
was ophing, zou over een paar minuten naar beneden geroepen worden. Dan was het
tijd voor een gezellig kopje koffie. Hij stond voor het raam en volgde enkele meeuwen
die, zoekend naar broodkorsten, boven de tuin van de buren cirkelden. Hij keek naar
het grijze wolkendek. ‘Als ik een vogel was zocht ik de zon op,’ dacht hij bij zich
zelf. ‘Voor vogels moet dat niet zo'n kunst zijn.’ Hij liep de badkamer in. Op de rand
van de wastafel lag een schoon washandje klaar. Hij draaide de kraan open en liet
het water er langzaam in kruipen. ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er het
vrolijkste in het land?’ Bedenkelijk bekeek hij voor een enkel moment zijn
spiegelbeeld. ‘Nou, ik zeker niet,’ gaf hij zichzelf toen ten antwoord. In de gang
maakten zijn zusjes ruzie over wie van welke pop de moeder was.
Terwijl hij zich afdroogde hoorde hij zijn moeder naar beneden lopen. Terug in
zijn kamer kleedde hij zich aan. Van zijn nachtkastje pakte hij het boek dat hij nodig
eens terug naar de bibliotheek moest brengen. Als de tweeling Joost en Janine met
hun neef Herman op een warme zomermiddag zomaar wat in het centrum van de
stad rondslenteren is dat het begin van vele avonturen - las hij achterop de omslag.
Daar wist nu ook hij alles van; van het slenteren in de stad en van de avonturen die
er dan te beleven vielen. Hij legde het boek terug en ging languit op bed liggen. Zijn
ogen dwaalden door de kamer. De tekeningen die hij op school gemaakt had, de
boeken op het boekenplankje, de posters aan de muur; alles leek kleur verloren te
hebben. Hij vouwde zijn armen onder zijn hoofd. Toen er gebeld werd schoot hij
overeind. ‘Nu zal je het hebben,’ dacht hij, ‘da's natuurlijk die vent uit die winkel.’
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Hij hield de adem in. Zijn hart klopte in zijn keel en hij kreeg het plotseling vreselijk
warm.
Er werd even wat gepraat daar beneden. Daarna viel de deur weer in het slot. Een
paar tellen later hoorde hij de vrolijke klanken van accordeonmuziek in de kamer
beneden zich. De postbode had weer eens een nieuwe elpee van de boeken plaatclub
bezorgd, begreep hij. Hij pakte het boek weer op. Met neef Herman raken Joost en
Janine opgesloten in een verlaten parkeergarage en... - las hij op de omslag verder.
Hij keek naar buiten waar het nog even grauw en grijs was als tevoren.
■

De minnaars?
Jessie Gordon
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[Nummer 2 - 27 februari 1982]
Nieuws
Vromans compositie
Leo Vroman was in de Nederlandse literatuur een van de eersten die zijn vrouw,
Tineke, liet optreden in zijn werk. Hij verwees (en verwijst) naar haar en draagt zijn
werk aan haar op. Inmiddels zijn we nog vertrouwder met dit verschijnsel geworden,
want inmiddels geven ook Maarten Biesheuvel zijn Eva en Maarten 't Hart zijn
Hanneke een gewichtige plaats in hun oeuvre. Het is één verklaring voor de
huiselijkheid van de Nederlandse literatuur.
De ouders van Vromans Tineke hadden jarenlang op hun zolder een pak liggen, in
krantenpapier gewikkeld, dat zij hem ter hand stelden toen hij in 1965 in Nederland
was om de P.C. Hooftprijs in ontvangst te nemen. Bij zijn terugkeer naar Amerika
overhandigde Vroman dit pakket op zijn beurt op het vliegveld aan Bert Voeten. In
het pakket zaten onder meer jeugdgedichten, maar ook een aantal schriften en
manuscripten van een min of meer samenhangend betoog dat Philosophische
psychologie van de kunst heette en dat gedateerd was: 1935. Met deze schriften werd
indertijd niets gedaan en ze belandden bij het Letterkundig Museum, waar ze Frank
van Dijl onder ogen kwamen. Vroman schreef zijn verhandeling tussen zijn achttiende
en twintigste jaar. Het is een doorwrocht werkstuk waarin Vroman geen enkel moeilijk
woord schuwt; wat uiterlijk betreft doet het aan een van de eerste boeken van Gerrit
Krol denken, omdat het ook vol staat met berekeningen en tekeningetjes die de tekst
moeten verduidelijken. Die tekst bereikt een grote mate van ontoegankelijkheid,
maar de speelse en intelligente kanten van Vromans latere dichter- en schrijverschap
zijn er al in statu nascendi in te herkennen. Het heeft ook iets weg van Mulisch' De
Compositie van de wereld. In zijn ‘Beste Allen’-brief, die als voorwoord van de nu
verschenen bibliofiele uitgave van het werkstuk is afgedrukt, schrijft Vroman dat
het hem nu lijkt dat het geschreven is door ‘een zenuwachtige, bleke, nogal langharige
jongen met darmklachten’. Eén voorbeeld van wat dat ‘pipse knaapje’ bedacht over
het doel en het wezen van de kunstenaar: de kunstenaar schrijft hij ‘is een mens,
waarvoor de naaste omgeving al dan niet het juist milieu is. Als artist kan hij of zelf
een psyshisch milieu scheppen van zijn kunstwerk, of wel hij schept een kunstwerk
van zijn milieu. Zo behoorde Mozart in een milieu van licht en aandoenlijk geluk.
De omstandigheden waarin hij leefde waren anders dus schiep hij, door muziek, de
nodige hemelsche omgeving. Daardoor bleef hij innerlijk gelukkig, hetgeen hij door
nieuwe muziek uitte. Het gevolg hiervan is de geniale onuitputtelijkheid. Men ziet
dus een scheiding in doen voor de kunstenaar, nl. in 1. milieuscheppende, dus
fantasierijke, actieve kunst, die we gebrekskunst zullen noemen, en 2. een
harmonie-met-milieu-uitdrukkende, passieve, dus meer “realistische” kunst, d.w.z.
overvloedskunst. Degenen, die ophouden te produceren zodra ze gelukkig zijn,
noemen we gebrekskunstenaars; zij die geen kunst produceren in een ongunstig
milieu zijn overvloedskunstenaar.’ Philosophische psychologie van de kunst is een
aandoenlijk betoog van iemand die op zijn twintigste de wereld in zijn zak wil steken.
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Het is schitterend uitgegeven door Dijl's Uitgeverij, maar slechts in een oplage van
120 exemplaren. Het beslaat 88 pagina's en kost, genummerd, gesigneerd en voorzien
van een getekend zelfportret van de auteur, f180, -. Wie belangstelling heeft: Dijl's
Uitgeverij, Reeweg Oost 20, 3312 CR Dordrecht, Tel. 078-13 78 14.

Francs tirages
Het genoegen dat men kan beleven aan het zelf schrijven, zetten, drukken en binden
van een boekje gaat niet altijd samen met de kwaliteit van het resultaat. Dat is wel
het geval met Om een donker huis, de eerste uitgave van Francs-tirages, van Hans
Bakx en Wendelien Schönfeld. Hans Bakx, die tot nu toe alleen vertaler en kritikus
was, schreef twaalf kwatrijnen waarbij Wendelien Schönfeld twaalf houtgravures
maakte. Bakx blijkt als dichter geen beginneling en Schönfeld heeft alle
mogelijkheden van de houtgravures uitgebuit. Bakx' kwatrijn bij de hier afgedrukte
gravure luidt:

Slapende paarden, rechtop te bed,
machinerie van mul metaal
aie op een windsignaal
zich golvend in beweging zet.
Het boekje werd met de hand gedrukt door de dichter en de kunstenares en
typografisch verzorgd door P.M. Miny Chustka; het is onder meer te koop bij de
Athenaeum Boekhandel in Amsterdam en kost f31,-.
■

Uitverkoren
Collected Stories door Frank O'Connor (Alfred Knopf/Van Ditmar). Verhalen waarin
moralisme wordt ontsluierd zodat een glimp van de waarheid zichtbaar wordt.
Voorbije Passages door Cees Nooteboom (De Arbeiderspers). Reis- en kijkervaringen
van een schrijver die alleen met zichzelf op stap, een specialist in het heimwee is.
Het technisch labyrinth door Maarten Pieterson (red.) (Boom). Een maatschappelijke
geschiedenis van drie industriële revoluties.

Elliott Banfield
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Antwoord van een buitenstaander door Kees Verheul (Athenaeum-Polak & Van
Gennep). Zorgvuldige essays over onder meer Kavafis, Nabokov, Céline, Slauerhoff,
Gorter.
Midnight's Children door Salman Rushdie (Picador/Van Ditmar). Paperback uitgave
van het boek waarmee de schrijver vorig jaar The Booker Prize verwierf.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Berlijn-Amsterdam 1920-1940
De culturele aspecten van het buurmanschap
Berlijn-Amsterdam 1920-1940 Duits-Nederlandse wisselwerkingen
Uitgever: Querido, 400 p., f29,Hans Mulder
In de culturele betrekkingen van Nederland met andere landen hebben die met
Duitsland altijd een belangrijke en ook zeer speciale rol gespeeld. Dat had niet alleen
te maken met de geografische ligging en de door die aardrijkskundige nabijheid
bepaalde politiek-economische omstandigheden, maar ook met de taalverwantschap,
religieuze bindingen en, met name tijdens deze eeuw, de bijzondere band van het
Oranjehuis met Duitsland. Ten slotte zorgde de bezettingstijd 1940-1945 voor het
sterkste accent op de naoorlogse relatie, die min of meer gekenmerkt wordt door een
soort haat-liefde verhouding: bewondering te over voor alle Duitse knappe koppen
uit heden en verleden, maar een sterke afschuw van de altijd op materiële
volumevergroting gerichte Teutoonse dikbuiken.
De ‘culturele ambassade’ van de Duitse Bondsrepubliek, het Goethe-Institut te
Amsterdam, heeft de laatste jaren geslaagde pogingen gedaan de vriendelijk kant
van deze dubbelzinnige relatie te bevorderen. Dit streven heeft een vervolg gekregen
in de met andere Duitse en Nederlandse culturele organisaties op touw gezette reeks
tentoonstellingen en manifestaties, die zojuist onder de titel Berlijn-Amsterdam
1920-1940. Duits-Nederlandse wisselwerkingen van start is gegaan. In haar inleiding
van de bij dit festival verschenen gelijknamige bundel met artikelen over de
verschillende culturele aspecten herinnen Kathinka Dittrich, directrice van het
Goethe-Institut, aan het verband tussen genoemde oorlogsjaren en de sindsdien
‘gecompliceerde betrekkingen’ tussen Nederland en Duitsland.
Berlijn-Amsterdam 1920-1940 is niet zomaar een vervolg op de bekende Parijse
dubbeltentoonstellingen, waarbij een boeiende vooroorlogse cultuurperiode duidelijker
gestalte kreeg. In dit geval is de in woord en beeld gebrachte herinnering aan de jaren
vóór 1940 ook een poging tot beter begrip juist in het licht van de soms zo stroeve
wederzijdse betrekkingen van na de oorlog. Was de Olympiade van 1972 in München
in opzet bedoeld om aan te tonen dat Duitsland en ‘de wereld’ weer met elkaar
verzoend waren, dit Nederlands-Duitse festival bezegelt een cultureel vredesproces,
dat steunde op de situatie van voor de oorlog en direct na 1945 tussen de oorlogsruïnes
op gang kwam. Daarom is afgezien van het in het project opnemen van de vijf
oorlogsjaren, die bovendien al in zo ruime mate bestudeerd zijn. Ook is een
beschrijving van de puur politiekeconomische omstandigheden achterwege gelaten.
Handel en politiek hebben nooit erg veel tot wederzijds begrip bijgedragen. Toch is
dit ‘negatieve’ element wel van belang, want politiek en cultuur kunnen niet los van
elkaar gezien worden.
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Gerd Arntz

Uit de artikelen in Berlijn-Amsterdam 1920-1940 blijkt het eerste element de
voortdurend aanwezige onderstroom, waarop de culturele gebeurtenissen zich in de
tijd voortbewegen. In ‘De politieke en maatschappelijk-culturele situatie’, het eerste
deel van het boek, wordt nader op deze relatie ingegaan. De Duits-Nederlandse
verhouding levert in de jaren 1920-1940 een beeld vol tegenstellingen op. Uit de
bijdrage van Sebastian Haffner over de Duitse vooroorlogse geschiedenis doemt de
schim op van een ‘himmelhoch jauchzend und zum Tode betrübt’ volk op. In de
jaren 1919-1923 is het verwikkeld in de chaotische naweeën van de Eerste
Wereldoorlog om in de periode 1925-1929 plotseling te belanden in gouden jaren
van vooruitgang. De crisis van 1930 maakte er een einde aan en voerde regelrecht
naar de machtsovername van Hitler in 1933. Tijdens de eerste jaren van de
nazi-dictatuur was er sprake van een betrekkelijke rust en welvaart gesymboliseerd
in de succesvolle organisatie van de Olympische Spelen van 1936 te Berlijn. Maar
in 1938 begon Hitler zijn oorlogspolitiek, die tot een ramp voor land en volk zouden
leiden.

Windstilte
Naast dit beeld van koortsachtige, snelle ontwikkelingen en een in een tijd vol
spanning en agressie heen en weer geslingerde massa komt de Nederlandse situatie
heel wat tammer over. Professor H.W. von der Dunk heeft het over een Nederlandse
cultuur in ‘de windstilte’. Dat is echter geen stilte bij gebrek aan wind, maar eerder
een gevolg van elkaar opheffende krachten in de samenleving. Tegenover het ideaal
van de neutraliteit stond de onvermijdelijke ontwikkeling naar een internationale
betrokkenheid. De aansluiting van Nederland bij de Volkenbond betekende de eerste
stap, waarmee het afzijdigheidsprincipe doorbroken werd.
De schok van de Eerste Wereldoorlog deed ook hier religieus-idealistische
bewegingen ontstaan, maar tegenover het daar gepropageerde sektarische heil stond
het conservatieve paradijs van de traditionele kerk. De grondwetswijziging van 1917
voerde het algemeen kiesrecht voor mannen in, gevolgd door dat voor vrouwen in
1922 en maakte tevens een einde aan de schoolstrijd. Maar deze emancipatie van de
bevolking en de gelijkstelling van christelijk en openbaar onderwijs riep tegelijkertijd
een remmende reactie op. Katholieken en protestanten bestreden elkaar niet meer nu
hun rechten erkend werden. Tegenover de gevaren van rooie rakkers en modernismen
richtten zij eensgezind een confessionele burcht op om traditie, moraal en zeden te
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beschermen. Er was sprake van een tolerant dogmatisme, waarbij de wederzijdse
erkenning van de verschillende politieke en religieuze groeperingen tegelijkertijd
gelegenheid bood om de strakke regels in eigen huis te handhaven.
De crisistijd doorbrak dit patroon
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van verzuiling enigszins. De bekende oproep aan het publiek om slechts produkten
van Nederlands fabrikaat te kopen was een symptoom van een grenzen doorbrekend
nationalisme, dat echter naast positieve verschijnselen van onderlinge solidariteit
ook een eng denken aan eigen belangen met zich meebracht. Voor de kunstenaars
was Nederland in geestelijk-cultureel opzicht letterlijk een grachten- en greppelsland,
dat met name voor hen, die zich van het woord bedienden, zoals toneelspelers en
schrijvers, maar moeilijk begaanbaar was.

Georg Grosz

theater en cabaret

Stedeling en plattelander
Het verschil tussen Duitsland en Nederland in de jaren 1920-1940 heeft veel weg
van dat tussen stedeling en plattelander, de wereldwijze en de naïef-behoudzuchtige.
De eerste bekijkt de tweede met een zekere minachting, terwijl de laatste met enige
argwaan opkijkt naar de vlotte stadse heer. Dit punt van de wederzijdse waardering
is in Berlijn-Amsterdam 1920-1940 maar matig uitgewerkt. H.W. van Galen Last
heeft de ‘indruk dat meestal het positieve overheerste in het oordeel dat men over
Duitsers had, al (...) (kon) bij voorkomende incidenten in de geschiedenis, dat
positieve zeer snel in een negatief worden omgezet’. Dat is natuurlijk een
onwetenschappelijke, nietszeggende bewering. Uit de door hem behandelde
Nederlandse pers zal beslist wel een op meer dan vermoedens gebaseerde visie zijn
te halen. Overigens is maar de vraag of dat positieve oordeel over de Duitsers
overheersend was. Er zou een onderscheid gemaakt moeten worden in de beoordeling
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van links en die van rechts, in die van kunstenaars en intellectuelen en de zwijgende
meerderheid. En in hoeverre heeft het negatieve Duitsland-beeld, dat tijdens de Eerste
Wereldoorlog ontstond en via linkse bladen als Het Volk of De Groene, maar ook,
haast nog feller, via de volkse Telegraaf verbreid werd, na 1918 nog doorgewerkt?
Ook zou het interessant zijn geweest om na te gaan, hoe het in deze jaren zat met de
sinds de vorming in 1871 van het Duitse keizerrijk ontstane annexatie-angst, waarover
de Rembrandt-vereerder Julius Langbehn in 1980 schreef: ‘Duitsland zou aan de
annexatie-angst van de Hollanders het beste een einde kunnen maken door zich door
hen te laten annexeren.’ Jan en Annie Romein constateerden in De lage landen bij
de zee een pro-Duits gevoelen in hoge en militaire kringen, maar duidelijk afwijzende
sentimenten in brede lagen van de bevolking. De meeste kunstenaars en intellectuelen
namen, zo blijkt uit de artikelen in Berlijn-Amsterdam 1920-1940, zeker na 1933
een negatieve houding aan, al moet daarbij in aanmerking genomen worden dat het
begrip nazi en Duitser daarbij een verwarrend synoniem werd, dat ook nu nog soms
misverstanden oplevert. Ongetwijfeld zal de lezing van Koos van Weringh op 4 maart
in het Goethe-Institut over het Duitsland-beeld in de Nederlandse politieke karikatuur
enige opheldering verschaffen.
Wat de Oosterburen over Nederland dachten, komt in het boek nauwelijks aan de
orde. Nederland was voor hen vooral een vakantieland, dat in cultureel opzicht indruk
maakte met de schilderkunst van de zeventiende eeuw. In Duitsland ontstond in de
negentiende eeuw zelfs een Rembrandt-rage. Proper en op tradities gesteld, zo lijkt
de Duitse mening te luiden. Het uit de Exil-tijd stammende gedicht Taferelen uit een
Hollandse badplaats van Max Hermann-Neisse beschrijft Nederlanders als volgt:
‘Uiterst nette burgers tonen kwiek en pront gewelfde pens en gammele skeletten...’
en ‘...het publiek, Hollands en achtenswaardig, bewaakt door 'n witgehandschoende
agent...’.
Voor beide landen geldt overigens, dat het clichématige beeld in de publieke
mening overheerste, zoals het ook nu nog doet. Een beeld, dat in direct verband staat
met de populariteit van bepaalde produkten op geestelijk en materieel gebied.
Tegenover boter, kaas, tulpen en Rembrandt staan zuurkool, worst, bier, Pickelhaube
en schlagers.

Nachtleven
De vergelijking van het boertje-van-buiten en de stedeling wordt in het boek bevestigd
door verschillende artikelen over onder andere het nachtleven van Berlijn, het
‘beloofde land’ voor homoseksuelen, over toneel, cabaret en film. Het toerisme, in
de jaren twintig bevorderd door de inflatoire Duitse mark, voer wel bij de vele
attracties, die de Duitse hoofdstad bood. Behalve toeristen trok het bonte,
internationaal getinte leven in Berlijn ook veel Nederlandse kunstenaars aan, niet
alleen om er te leren, maar ook om te werken, vooral op het gebied van film en toneel.
Simon Koster, die als NRC-correspondent in 1926 naar Berlijn trok, schrijft in zijn
bijdrage dat hij ‘evenals zovele andere buitenlanders, nieuwsgierig kwam kijken wat
er in die wereld allemaal te zien was.’ Hij bleef er zeven jaar en maakte de laatste
successen mee van de Nederlandse actrice Adèle Sandrock en de Duitse debuten van
de toneelspelers Adolphe Engers en Gilles van Rappard. Ook vermeldt hij de komst
van een aantal Nederlandse regisseurs ‘die nieuwsgierig waren geworden door de
vele opgewonden berichten over de nieuwe regiestijl (van Piscator) en er met eigen
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ogen kennis van wilden nemen’. Daarnaast ontmoette Koster vele vooraanstaande
figuren uit het Berlijnse kunstleven, onder wie Asta Nielsen, Maria Orska, Albert
Steinrück, Walter Hasenlever, Tilla Durieux, Ernst Busch en Alexander Moissi, die
in Nederland goed bekend waren en waarvan sommigen hier ook voorstellingen
hebben gegeven.

Mogelijk nog meer dan het toneel trok de Berlijnse droomfabriek van de film
Nederlanders aan. Op dit gebied bestond tussen beide landen een zeer groot verschil.
Kathinka Dittrich citeert in haar artikel de filmregisseur Gerard Rutten, die ‘met alle
geweld’ tot het filmbedrijf van Berlijn wilde doordringen en het naast Hollywood
tot het belangrijkste filmcentrum van de wereld rekende. Ludwig Berger, daarentegen
merkte op, dat hij niet eens wist, dat er in Nederland films gemaakt werden. Behalve
Rutten als regisseur namen ook andere landgenoten aan de Duitse filmproduktie deel.
Acteur Adolphe Engers was de bekendste, maar ook de actrices Lien Deyer en Truus
van Aalten hadden enig succes.
Na 1933 veranderde de situatie grondig. Naar Nederland geëmigreerde Duitse
regisseurs en filmtechnici hadden een groot aandeel in de opbloei van een vaderlandse
speelfilmproduktie, die in de periode 1934-1940 niet minder dan zeventig
avondvullende films telt. Naast Ludwig Berger werkten onder andere Kurt Gerron,
Hermann Kosterlitz, Max Ophüls, Detlef Sierck en Friedrich Zelnik aan deze
produktie mee. Vrijwel steeds ging het om amusementsfilms. Van een kunstzinnige
invloed op Nederlandse filmmakers was nauwelijks sprake. Deze filmwereld had
weinig te maken met die van een Joris Ivens en de andere vertegenwoordigers van
de avant-garde film, waar Nico Brederoo een hoofdstuk aan wijdt. In dat genre nam
juist Nederland aan het einde van de jaren
Vervolg op pagina 11
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Heimwee in het laboratorium
De omgekeerde verrekijker-techniek van de reizende Cees
Nooteboom
Voorbije Passages door Cees Nooteboom Uitgever: De Arbeiderspers 224
p., f28,50
Hans Keller
De echte reiziger is hij die reist om te reizen. Hij hoeft nergens dringend heen. Er is
geen concreet reisdoel waar aan de avonturen of ongemakken van de tocht een eind
komt. Van een uiteindelijke aankomst is eigenlijk nooit sprake, wel veelvuldig van
vertrek.
Het is oktober en Cees Nooteboom zit in de bus die hem van Tokio naar het 120
kilometer verderop gelegen vliegveld brengt. Hij schrijft: ‘Om de paar minuten klinkt
hetzelfde bandje, klieng, klieng, en een passieloze leliestem zegt dat wij op weg zijn
naar het vliegveld, wat er daar zal gebeuren, en dat Japan Airlines ons het beste
wenst. Dat wil ik ook, het beste, en een goede reis wil ik ook. Ze mag het nog dertig
keer zeggen, en dat doet ze ook.’
Wie reist, verdwijnt. Of doet daar tenminste een poging toe. Zoals een illusionist
die na een eindeloze sliert kleurige zakdoekjes en altijd dezelfde stoet witte konijnen
nu ook zich zelf met een pathetisch gebaar tracht te laten verdwijnen. ‘Ik verdwijn,’
roept hij en omdat hij dat zegt, begeleid met dát gebaar, gebeurt dat ook hoewel hij
geen pas uit de schijnwerpers wijkt. Het is het ritueel van de truc, niet het resultaat
ervan, waar het volgens de regels van de illusie om gaat. En als het gebaar deskundig
en overtuigend wordt gemaakt, dan beleeft de toeschouwer een sensatie die hierop
neerkomt: de illusionist is verdwenen - kijk maar, daar staat hij.
Geen applaus maar getroffen bewondering.
Iets dergelijks is er regelmatig met de lezer van Voorbije Passages aan de hand.
Met deze lezer tenminste. In dezelfde bus van daarnet ziet Nooteboom bij het verlaten
van de stad de zon opgaan. Hij schrijft: ‘Oranjekleurige vlagen, ik schrijf het op en
bedenk dat dat dus mijn roeping is in dit leven, een meisje zijn dat in haar dagboek
schrijft.’ De verzuchting heeft de vorm en de inhoud van het perfect gemaakte gebaar.
Ook de timing ervan, het moment waarop hij wordt geslaakt, is voortreffelijk. De
passage komt voor in het slotstuk van de bundel, waarin hij op weg is naar Macao
om er onder anderen Slauerhoff te ontmoeten. We zijn Nooteboom dan al op tal van
pleisterplaatsen in de wereld - New York, Parijs, Borneo, Thailand, Rome, Navarra
- tegengekomen in voortdurend wisselende en al naar gelang de behoefte van de
reiziger zelfverkozen gestalten van melancholie, parmantigheid, bonhomie of
filosofisch getinte inkeer. Een van Nootebooms afscheidsgebaren in Voorbije Passages
- een meisje dat in haar dagboek schrijft - ontleent zijn doeltreffende pathetische
gehalte aan het besef van alle vorige vermommingen, waarin de schrijver zich zelf
waarnam.
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Cees Nooteboom, tekening van Siegried Woldhek

Dat is trouwens een ander aspect van het reizen om het reizen, en tevens een
onderdeel van de verdwijn-truc, dat Nooteboom voortreffelijk beoefent: het zich zelf
waarnemen. Hij doet dat als het ware door een omgekeerde verrekijker. Het beeld
dat hij zo van zich zelf produceert is tegelijkertijd vertrouwd - natuurlijk, want het
is niemand anders - en ver weg. Een vertrouwde vreemdeling, die zich zelf vanaf
een eigenhandig geschapen afstand waarneemt, in de gaten houdt en zich niet zelden
verwonderd afvraagt wat hij daar in de verte in hemelsnaam uitspookt. Het is een
vermoedelijk intuïtief ontwikkelde techniek, die is ontstaan uit de noodzaak om de
schrijver van reisgezelschap te voorzien waarmee onderhoudend, en desnoods aan
een half woord genoeg, zonder plichtplegingen van gedachten kan worden gewisseld.
Tevens biedt deze manier van vertellen onuitputtelijke mogelijkheden om de feiten
van de reis te rangschikken in de verbeelding óver de reis. Zo krijgen exotische
wetenswaardigheden niet alleen een persoonlijke betekenis maar vormen ook
herinneringen aan vorige tochten naar andere oorden en associaties die uit het niets
lijken te ontstaan natuurlijke reisgezellen. En ten slotte maakt deze
‘omgekeerde-verrekijker-techniek’ het hem mogelijk om op twee plaatsen tegelijk
te zijn, te verdwijnen zonder een stap te verzetten, zich zelf in de trein te zien zitten
die daar langs raast, de stip te zijn die langzaam over de horizon uit het gezicht - zijn
gezicht - verdwijnt. Dat geeft zijn verhalen die kenmerkende milde melancholische
toon, die tot mijn verwondering in geen van zijn stukken geforceerd ontstaat.
Melancholie is immers een gevaarlijk ingrediënt (‘huil je of sta je uien schoon te
maken?’ was in mijn jeugd een gevleugeld woord dat me nu behulpzaam te binnen
schiet). Ze verveelt niet, realiseer ik me in tweede instantie, omdat ze niet uit een
beschreven incident of een nadrukkelijke overweging ontstaat, maar er van meet af
aan is. Het ene personage, dat de schrijver is, ziet het andere personage, dat de
schrijver óók is, vertrekken en samen spreken zij daarover in de gemompelde
‘monologue intérieur’ van het heimwee. Dat is, zoals wij weten, het verlangen om
niet hier te zijn maar dáár te zijn.
Dáár - dat is in Voorbije Passages niet alleen New York, Parijs, Borneo, Thailand,
Rome of Navarra maar ook een nauwelijks noemenswaardige, misschien nooit eerder
opgemerkte plek. In het stuk over een reis door een deel van Borneo schrijft
Nooteboom: ‘Landkaarten roepen een behoefte op: wie bewijst dat er daar, op dat
merkwaardige plaatsje op dat verre eiland in dat andere werelddeel, echt mensen
wonen, wie bewijst dat het bestaat? Waarom zou de Time-Life Atlas niet een geniale
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leugen zijn?’ Een zin eerder spreekt hij over zich zelf als ‘een controleur van de
werkelijkheid’ en een alinea later als ‘dat merkwaardige, met sentimenten en
observatievermogen geladen ding dat ik mijzelf noem...’

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

7
De Time-Life Atlas is hier, de werkelijkheid die door deze verzameling landkaarten
wordt verhuld, is dáár. De controleur, waartoe Nooteboom zich zelf heeft benoemd,
is hier. Hij hanteert de omgekeerde verrekijker en wat hij daardoor ziet, is dáár: ‘dat
(...) geladen ding’. Hier wordt gewerkt, dat wil zeggen: geordend, vormgegeven en
opgeschreven - dáár wordt ervaren, meegemaakt en genoteerd. Hier wordt geleden
omdat dáár genoten was, al is ook dàt niet helemaal waar. Het lijden van dáár blijkt
hier naderhand tijdens het proces van het vormgeven ook tot genieten te kunnen
leiden. Wanneer het lukt, tenminste. Omdat Cees Nooteboom dat blijkbaar ook beseft,
maakt hij niet alleen de afstand tussen hier en dáár zo groot mogelijk - het heimwee
als laboratorium - maar ook beide landschappen zeer uitgestrekt, ook in de hoogte
en de diepte. Gelukkig is Nooteboom nooit hoogdravend of diepzinnig, al slaat de
literatuurcomputer bij de ontvangst van begrippen als Oblomov, sir Walter Scott,
Time-Life Atlas, Maarten 't Hart in een passage, die handelt over Borneo,
waarschijnlijk op SNA (System Not Available).
‘De meest inspannende reis is de apotheose van de luiheid. Ik wed dat Oblomov
aan het eind van zijn dag veel vermoeider was dan ik, maar alle twee bereiken we
ons geheime doel: het voorbijgaan van de tijd. Schande.’

De tijd
In het laatste woord heeft de figuur, het silhouet, de stip in de lens van de verrekijker
even teruggekeken en waar de blik van de waargenomene en de waarnemer elkaar
kruisten, sneden voor een ogenblik de lijnen van hier en dáár. Dat zijn spannende
momenten in Voorbije Passages, die ook over het voorbijgaan van de tijd gaan. Zulke
ogenblikken doen zich dikwijls voor en de onverhoedsheid ervan leidt tot bijzonder
proza, dat zich onmiddellijk hecht als een onuitroeibaar wroetsel aan de beschreven
plek.
Nooteboom laat een mosvorm van eigen merk achter op alle plekken waar hij was,
hier en dáár vloeien daar ineen tot het morbide schoonheidsmoment, waarop hij
prachtig formuleert. Niks verrekijker, niks afstand, wél heimwee.
Hij is in Parijs - de afdeling van het boek heet ‘Parijse dagen’ en bestaat uit een
aantal korte stukken waarin een huidig bezoek wordt gestoord door regen. De
weerberichten uit alle andere oorden van Europa die hij wel eens heeft bezocht,
klinken al net zo beroerd. ‘In het Noorden van Noorwegen lopen ze naakt over de
rotsen, maar in de Spaanse badplaatsen valt de eerste sneeuw, de Ebro is bevroren,
het weerbericht krijgt de allure van een Grieks drama.’ En dan komt het moment van
de hier-en-daarbotsing, het hoogtepunt van de verdwijn-truc, de onthulling van het
heimwee-recept. ‘Als het zo doorgaat, zullen er regeringen vallen, en ik vraag me
elke dag af of ik een paraplu moet kopen. Ik heb iets met paraplu's, want ik koop ze
altijd een dag voor de regen ophoudt, en laat ze dan vervolgens ergens staan. Ik zou
mijn weg naar de wieg terug kunnen vinden langs een surreëel spoor van die zwarte,
met doodsdoek beflarde stokken die overal op de wereld op mijn terugkeer wachten
als die van de Messias - na een vijfenveertigjarige terugtocht (heen was al zo erg)
zou ik mij aan het eind van haar zwangerschap weer bij mijn moeder melden vergezeld
van duizenden paraplu's.’ In Voorbije Passages doen zich zulke overwegingen vaker
voor dan in Nootebooms vorige reisverhalen. Het is waar, men wordt ouder; men
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heeft nog meer gereisd dan vroeger en sommige routes opnieuw afgelegd, de aandacht
van de chaotische waarnemer heeft zich wat verlegd ten aanzien van de aandacht die
de ordenende waarnemer had - kortom, hier en dáár waren op een bepaald moment
zover van elkaar verwijderd geraakt dat de onvermijdelijke toenadering niet lang
meer kon uitblijven.
En ook dat is hier gebeurd. Voorbije Passages gaat over reizen die zijn gemaakt
en al eerder waren gemaakt en intussen wordt het reizen voortgezet. Hier is hier maar
dáár kan ook een plaats in een andere tijd zijn of een plek die zich bevindt op de
tweede etage boven de horizon van de Zuid-Chinese Zee. Of in de verdiepingen van
een bloemenveldje op Borneo.
‘Zoals alle wrede vrouwen is de Nephentes heel mooi.’ Het gaat hier over een
bloem, een bekervormige plant eigenlijk die vleesetend is. De kleuren zijn groot en
fel, de vormen eigenaardig, sensueel of obsceen en de monden vreemd glanzend en
geribd. Rumphius noemde deze ‘grote drinkbeker met handvatten’ de Nephentes
Cantharifera, maar het manuscript werd door een brand vernietigd en iemand die het
ook zo'n beetje deed, een zekere J.P. Breyne op Ceylon, publiceerde twee jaar na die
brand een boek over exotische planten die hij Nephentes zeylanicum flore minore
noemde. Linnaeus nam deze soortnaam te Harderwijk over en, schrijft Nooteboom
door de achterkant van een verrekijker te Borneo, ‘...vanaf dat ogenblik heten alle
Nephentes Nephentes ook die ene, eenzame, nooit door mensenogen geziene ergens
aan de rand van een nooit betreden, want voor het begin van onze geschiedenis al
vergaan oerwoud. Het houdt mij bezig. Heeft iets dat nooit gezien is wel bestaan?’
En hij vervolgt: ‘Voor het geval dat dat niet zo is ga ik vlug naar buiten en probeer
zoveel mogelijk Nephentes waar te nemen zodat die er tenminste niet voor niets
geweest zijn.’ Een parkwachter in die jungle wijst hem een hoekje waar de kleine,
beschilderde bordjes staan ‘maar de bloemen zelf zijn op reis en hebben geen briefjes
achtergelaten.’ De natuur roept: leve Rumphius, leve Humboldt, leve Linnaeus, weg
met Nooteboom, die van zich zelf zegt: ‘...zo loop ik maar wat rond...’ Dit alles in
een oerwoud nabij Serawak, verloren maar elegant en pretentieus en daardoor
dubbelverloren. Zijn chauffeur moet hem ten slotte op de Nephentes wijzen, die hij
zocht. Het is een ‘vraatzuchtig bekertje vol water, deinend aan zijn lange groene
slingerdraden als een rijk meisje op een schommel.’ Groeisels die hij daarna in het
bos begint te onderscheiden, geeft hij zelf namen: Muszbaum's Trots, Sieraad van
België, Duitse Brief. Dan begint het ook in dat verhaal te regenen.

Geheim
Als de verrekijker wijkt, schrompelen waarnemer en waargenomene even in elkaar
en dan blijkt dat de reiziger in al die exotische ruimtes is omgeven door dezelfde
slome attributen als thuis. Of liever: als hier. De reiziger neemt zich zelf overal mee
naar toe.
Al die mechanieken van reizen, waarnemen, zorgvuldig bewaarde onbevangenheid
en desnoods veroorzaakte onbevangenheid door het verleggen van de optiek worden
in Voorbije Passages met grote aandacht toegepast en opengemaakt. Nooteboom
schrijft niet alleen prachtige stukken over zijn reizen maar laat daartussendoor tamelijk
precies weten hoe dat in zijn werk gaat. Gelukkig niet helemaal precies - ook een
onthuld geheim moet een geheim blijven.
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Voorbije Passages gaat over andere oorden, herinneringen aan vorige reizen naar
en verblijven in andere oorden - Parijs heeft daarin een speciale gedaante -, over
reizen in de tijd en over de tijd als ruimte om in te reizen. Hier werkt de omgekeerde
verrekijker als een ‘system’
Vervolg op pagina 13
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Het spotlicht op de doeken van Jacob van Ruisdael
De clichés van een groot landschapschilder
Jacob van Ruisdael door S. Slive Uitgever: Meulenhoff/Landshoff, geb.
f85,Ben Broos
Jan Dibbets en Jacob van Ruisdael: twee befaamde Nederlandse landschapschilders
werden in 1980 en in 1981 geëerd met grote overzichtstentoonstellingen van hun
werk. Bij mij leverden beide exposities dezelfde reactie op. Tegen de verwachting
in werkten deze manifestaties eerder teleurstellend dan louterend. Zowel de eigentijdse
kunstenaar als de zeventiende-eeuwer blijven voor mij met kop en schouders in hun
eigen genre uitsteken boven hun tijdgenoten. Juist om hun verrassende visie op hun
onderwerp en hun persoonlijke, steeds herkenbare stijl. Maar meer dan vijftig
landschappen van Ruisdael in één keer blijken net zo slaapverwekkend te zijn als
hele reeksen panorama's of ‘Dutch Mountains’ van Dibbets. Eerst ben je nog verrast
bepaalde elementen in verschillende werken te hérkennen, maar later ga je die als
een cliché ervaren en dat is uiteindelijk fnuikend voor de aandacht die ieder schilderij
op zich zelf waard is. Wat Ruisdael betreft zijn het de ‘spotlichteffecten’ die
uitentreuren herhaald worden en zijn manipulaties met de werkelijkheid. Dwalend
door zijn lege bossen krijg je af en toe trek in een dichtbevolkt herberginterieur van
Jan Steen of desnoods een vanitasschilderij met lekker veel verborgen symboliek.
Het risico van eentonigheid dat de pure landschapschilder liep, werd in de zeventiende
eeuw al terdege beseft. Toch was een van de kenmerken van de Hollandse
schilderkunst in die tijd de verregaande specialisatie. Er waren penseelvirtuozen die
alleen maar portretten maakten óf stillevens óf zeegezichten - hoewel de meesten
een veel algemenere opleiding hadden gekregen. Carel van Mander, de belangrijkste
kunsttheoreticus in die dagen, had geen hoge pet op van die hokjesgeest. Dat gebeurde
weliswaar noodgedwongen, wist hij, omdat de kerk als belangrijke opdrachtgever
weggevallen was, er een bloeiende hofcultuur ontbrak en dus de burger met zijn
smalle beurs (en beperkte eisen?) overbleef als koper. Eenzijdigheid achtte Van
Mander echter verwerpelijk voor de ware kunstenaar, omdat die universeel diende
te zijn. Een gedachtengang, die al bij de antieken leefde. Het historieschilderen was
voor hem het hoogst bereikbare.
Alleen de krabbelaars, die niet in staat waren de ‘volcomenheyt in beelden en
Historien’ te bereiken, die moesten zich dan maar op één bepaald genre toeleggen
‘soo mach het wesen Beesten/ Keuckenen/ Fruyten/ Bloemen/ Landtschappen/
Metselrijen/ Prospectiven/ Compartimenten/ Grotissen/ Nachten/ Branden/
Conterfeytselen nae 't leven/ Zeen/ en Schepen...’. Daar viel door een hoge produktie
(dé kracht van de specialist) dan althans nog enig droog brood mee te verdienen,
want per stuk brachten dit soort werken nooit veel geld op. Maar kwalitatief goede
schilders zouden zich daar eigenlijk niet toe moeten lenen, dacht Van Mander, en
hij stelde het voorbeeld van Michiel van Miereveldt (die volgens een latere bron wel
vijfduizend portretten geschilderd had). Die zou de fraaiste historiestukken hebben
kunnen maken als hij niet de ‘sydwegh der Consten (te weten/ het Conterfeyten nae
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't leven)’ ingeslagen was. Het doel van de kunstenaar diende toch zeker ‘eer’ boven
‘gewin’ te zijn?

De molen bij Wijk bij Duurstede (Amsterdam, Rijksmuseum)

Van Mander was geen rigide theoreticus. Hij gaf aanbevelingen, gebaseerd op
zekere idealen omtrent de status van de kunst. Hij heeft nooit geweten dat het
superspecialisme in de zeventiende eeuw tot op zeer hoog niveau bedreven zou
worden. Ik doel op Frans Hals met zijn ‘Conterfeytselen’, Vermeer met een genre
waar Van Mander nog niet eens een omschrijving voor had, de Van der Veldes met
hun ‘Zeen en Schepen’, Aert van der Neer met zijn ‘Nachten’ en Ruisdael met zijn
‘Landtschappen’. De enige grote kunstenaar van deze generatie bij wie Van Manders
idealen nog voortleefden, was Rembrandt, die ouderwets-universeel en niet (of niet
altijd) commercieel werkte.
Jacob van Ruisdael tekende landschappen, hij etste (enkele) landschappen en hij
schilderde landschappen. Zevenhonderd schilderijen worden nu nog aan hem
toegeschreven en dat mag een behoorlijk grote produktie genoemd worden,
vergelijkbaar met die van Van Miereveldts portretten. De vroegst gesigneerde werken
van de schilder dateren al uit 1646 en 1647, toen hij ongeveer achttien of negentien
jaar oud was. Het zijn gezichten in en rond de stad Haarlem, waar hij nog tien jaar
zou werken, voordat hij zich definitief in Amsterdam vestigde. Hij was op dat moment
nog niet in het schildersgilde van Haarlem opgenomen en de grote reeks werken die
hij in die twee jaar maakte, duiden op een veelbelovende start van zijn loopbaan als
kunstenaar. Het feit dat hij toen al weinig variatie aanbracht in de keuze van zijn
onderwerpen en zijn composities bleef repeteren, deerde kennelijk noch hem zelf,
noch zijn cliëntèle. Al te gauw lijkt hij zijn definitieve formule gevonden te hebben
en het is frappant te zien dat hij bepaalde effecten tot in zijn allerlaatste schilderijen
heeft toegepast.
‘Het ‘spotlicht-effect’ is er een van. Dat komt voor in zijn allereerste werken, zoals
de duinlandschappen bij Haarlem en gezichten op Egmond aan Zee en in zijn laatste
doeken, panorama's op Amsterdam. Ruisdael had een voorkeur voor grote bewolkte
luchten. Van een punt, meestal buiten de voorstelling, liet hij dan een bundel
zonnestralen op één plek vallen in het schilderij, die daardoor licht afsteekt tegen de
beschaduwde omgeving. Die plek schittert bovendien extra helder doordat daar - bij
zorgvuldig berekend toeval - blonde elementen in het landschap aanwezig zijn: een
goudgeel korenveld, een blanke zandheuvel, bleke schuimkragen op een watervlak,
een bruisende waterval of een witte berkestam. Heel dramatisch wist hij dit effect
toe te passen in zijn meest bekende schilderijen: Het joodse kerkhof bij Ouderkerk
aan de Amstel (Dresden) en De bleekvelden bij Haarlem (Den Haag) - of de
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verschillende versies (typisch voor Ruisdael) van beide schilderijen. In het eerste
stuk is het de witte graftombe in het midden die in het duistere tafereel schittert in
het maan(?)licht, wat Goethe indertijd in een ‘wohltuend rührende Stimmung’ bracht,
die hem zelfs deed vergeten dat er een dodenakker voorgesteld was. In het tweede
schilderij vallen de zonnestralen op lange banen wit linnen die uitgespreid zijn op
de grasvelden buiten Haarlem. Men dient te weten dat de fabricage van linnen (naast
het bierbrouwen) de belangrijkste industrie was in deze stad en dat hij met het
onderwerp daarom mogelijk mikte op een bepaalde klandizie uit Haarlem. (Een
‘Haerlempje’ van Ruisdael was in 1669 te geef voor slechts vierentwintig gulden!)
Met deze bleekvelden buitte hij zijn spotlicht-effect op maximale wijze uit door de
zon te laten weerkaatsen van het stralend witte linnen.

Gezicht op Haarlem met de bleekvelden (Den Haag, Mauritshuis)

Gezicht op Haarlem met bleekvelden (Stiftung Prof. Dr. L. Ruzicka, Kunsthaus, Zürich)

Gezicht op Amsterdam (particuliere verzameling)
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Gezicht op Egmond aan Zee (Eindhoven, part. coll.) Een van Ruisdaels vroegste werken uit
1646

Decorstukken
Een tweede in het oog vallende kunstgreep die Ruisdael voortdurend toepaste, is het
gebruik van imponerende decorstukken. Zijn vroege Gezicht op Egmond (Eindhoven,
part. coll.) geeft daarvan een voorbeeld. De hoog boven het vissersdorpje uitrijzende,
vierkante, stompe kerktoren van Egmond is het dominerende visuele gegeven waaraan
de omgeving ondergeschikt is gemaakt. Vaak zijn het zware, massieve boomgroepen
die het centrum van zijn landschappen beheersen, ook wel een kolossale boomstam
links of rechts op de voorgrond als ‘repoussoir’. In zijn beroemde Molen bij Wijk bij
Duurstede (Amsterdam) had hij er geen moeite mee de werkelijkheid zodanig te
manipuleren dat juist dat stenen gevaarte als een machtige reus boven de rivieroever
staat. Een gedeelte van de bebouwing van
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het stadje met de Vrouwenpoort (die tussen het molenlichaam en de rivier zichtbaar
moet zijn geweest) liet de schilder eenvoudig weg. In zijn verbeelding torent de
molen hoog op boven de omgeving, terwijl die in feite half achter een dijk verscholen
had gelegen.
Het opblazen van de werkelijkheid voor het grootse effect is ook kenmerkend voor
een ander beroemd schilderij, Kasteel Bentheim (Ierland, part. coll.). Ruisdael is
waarschijnlijk naar het Duitse plaatsje gereisd en moet daar in een schetsboek het
slot van verschillende kanten getekend hebben, want tot aan zijn dood gebruikte hij
het als een steeds terugkerend motief in fantasielandschappen. In de eerste (en tot
dusver enige) monografie over de schilder (1928) beeldde Rosenberg een foto af van
Bentheim. Daaruit bleek - tot veler verbazing wellicht - dat Ruisdael de proporties
van de heuvel waarop het kasteel gelegen was, wel schromelijk overdreven had. In
zijn schilderij staat het hoog op een dicht beboste berg met vakwerkhuizen op
verschillende niveaus langs de flanken, die geheel aan zijn verbeelding ontsproten
zijn.
Ruisdael manipuleerde zijn composities niet alleen, hij zag de landschappen ook
uit ongebruikelijke, zo niet onmogelijke hoeken. Zijn eerder genoemde Gezicht op
Egmond is een panorama, gezien vanuit de hoogte. Zo kán Ruisdael het niet
waargenomen hebben, evenmin als de vele vergezichten op Haarlem die vanuit een
luchtballon gezien lijken (en die waren er toen nog niet).
Een categorie apart zijn de berglandschappen met woeste watervallen die zijn
eerste biograaf Houbraken inspireerden tot de tekst: ‘daar men 't water van d' een op
de andere Rots, ziet neder storten, eindelyk met geruis (waar op zyn naam schynt te
zinspeelen) en door de dalen, of laagtens zig verspreid’. Deze indrukwekkende
natuurfenomenen heeft Ruisdael zelf nooit beleefd. Hij heeft ze zonder meer ontleend
aan het werk van een Haarlemse collega Allaert van Everdingen, die in 1644 een
tocht door Skandinavië gemaakt had en vervolgens dit soort landschappen in
Nederland introduceerde.
Een tweetal tekeningen demonstreert ten overvloede zijn voorliefde voor het
imponerende blikpunt. Het ene blad laat een rechttoe’ rechtaan Hollands tafereel
zien: een kanaal met eendjes en een visser, daarachter een groepje huizen, een molen
in het midden en rechts een loopbrug op een stenen onderbouw, wellicht de doorlaat
van een sluisje. Die brug frappeerde de tekenaar en hij stak over naar de andere
kanaaloever waar hij in het gras ging zitten. Hij maakte een tweede tekening, nu van
de brug alleen, van onderen gezien, hoog en breed het blad vullend. Zo werd het
simpele motief tot iets bijzonders, iets monumentaals.
Ruisdael koos in zijn tekeningen naar de werkelijkheid (waarvan er slechts ruim
honderd bewaard gebleven zijn) graag voor het schilderachtige gezichtspunt. Maar
wanneer hij details van deze schetsen in schilderijen toepaste, deed hij er een flinke
schep bovenop middels de beschreven effecten: het spotlicht aan, de decorstukken
flink uitvergroot op een opvallende plaats en het achterdoek bol van langszeilende
wolkenluchten. De acteurs verdreef hij liefst geheel van het toneel of hij liet ze (op
verzoek?) door een andere specialist, zoals zijn vriend Nicolaas Berchem, inschilderen.

Populair
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Het is bekend dat vooral in de achttiende en begin negentiende eeuw Ruisdaels
landschappen geweldig populair werden en regelmatig uit Holland geïmporteerd
konden worden omdat daar de belangstelling op zijn zachtst gezegd matig was. Ze
zouden van grote invloed zijn op landschapschilders als Constable, Gainsborough
en Turner. Ze appelleerden aan een nieuwe natuurbeleving en esthetiek, waarin de
termen ‘sublime’, ‘beautiful’ en ‘picturesque’ sleutelbegrippen zijn (en voor velerlei
uitleg vatbaar). In zijn eigen tijd was de waardering niet zó buitensporig en in
overeenstemming met de geschetste status van zijn specialisme: landschappen vielen
in de goedkoopste categorie. Landschappen als kabinetstukken in lijsten raakten op
het eind van de zeventiende eeuw uit de gratie bij het publiek, omdat men de
vertrekken toen ging behangen met beschilderde ‘kamerdoeken’ in
wandbetimmeringen. In de biografie van Van Everdingen stelde Houbraken
hoofdschuddend vast dat diens landschappen in de weg hingen en naar de zolder
verbannen werden ‘nu de Mode Tapytzeryen en andere blinkende vodden (de pest
voor de konst) alszins invoert’.
Zo is er in de loop der eeuwen verschillend gereageerd op Ruisdaels schilderkunst.
Ik weet niet hoe zijn werk overkomt bij de talloze kijkers onlangs in Den Haag en
op dit moment in Amerika, ter gelegenheid van zijn allereerste eenmansexpositie.
In de catalogus bij deze tentoonstelling (die pas nu verschenen is) leeft nog grotendeels
de achttiende-eeuwse bewondering voort.
De auteur van deze wat haastig in elkaar gestoken (te oordelen naar de soms
slordige redactie van de teksten) catalogus is Seymour Slive, die onder andere
standaardwerken over Rembrandt en Frans Hals op zijn naam heeft staan. Hij is een
voortreffelijk onderzoeker, zoals weer blijkt uit de beschrijvingen van de ruim honderd
opgenomen werken (schilderijen, tekeningen, etsen). Eén bezwaar van zijn manier
van analyseren vind ik dat hij zich door zijn enthousiasme voor de kunstenaar nogal
eens laat meeslepen. Dat mag natuurlijk, mits daarmee de feiten of historische
mogelijkheden geen geweld worden aangedaan. Frans Hals bij voorbeeld noemde
hij destijds in zijn monografie voortdurend een genie - een term die de
zeventiende-eeuwer zelf niet begrepen zal hebben, laat staan dat hij de inhoud van
dit begrip op zich zelf van toepassing geacht zou hebben. Diens tijdgenoten spraken
in ieder geval hooguit over een - virtuoze - portretschilder, een bekwaam vakman,
maar ook niet meer dan dat. Over Ruisdael is Slive wat minder uitgesproken lyrisch,
al lijkt hij wederom niet geheel onbevooroordeeld te staan tegenover zijn
gelegenheidsheld.
Uit zijn inleidend betoog verneemt de lezer in ieder geval niets over de geringe
status van sommige specialismen in de zeventiende eeuw, een onderwerp waar hij
bij Hals als een simpele portrettist niet omheen kon. Door een opsomming te geven
van de soorten landschappen die Ruisdael schilderde, dicht hij hem zelfs
‘ongeëvenaarde veelzijdigheid’ toe. Hij schilderde immers ‘duinen en landwegen’,
panorama's, rivieren en kanalen, bossen, winterlandschappen, strandgezichten,
zeegezichten, stadsgezichten, fantasielandschappen en Skandinavische landschappen’.
Hoe weids dit ook mag klinken in Slives woorden, het komt allesbehalve overeen
met de zeventiende-eeuwse opvatting van een universele geest.
Ook de suggestie dat zijn landschappen tijdens zijn leven best betaald werden,
berust op ‘wishfull thinking’. De genoemde bedragen liggen aanzienlijk onder de
gebruikelijke honorering voor bij voorbeeld historiestukken. De stelling dat ‘zijn
schilderijen tamelijk hoog gewaardeerd’ werden, geschiedt onder verwijzing naar
een boedelbeschrijving waar een Ruisdael het hoogst scoorde, namelijk zestig gulden
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tegen andere bedragen die varieerden van twaalf tot tweeënveertig gulden. Er wordt
niet bij vermeld dat hier Eenoog koning is. Kenmerkend voor Slives optimistische
interpretaties is zijn conclusie uit slechts één hem bekende eigentijdse kopie naar
Ruisdael (een graadmeter voor populariteit): ‘Deze vermelding van een imitatie is
een aanwijzing te meer dat schilderijen van hem... zeer gezocht waren.’
Ruisdaels hoge produktie en het desondanks voortdurend moeten sappelen (zoals
uit financiële documenten blijkt) brengt Slive geen moment in verband met de geringe
status van het werk dat hij maakte. Hij stelt wel dat Ruisdael niet als een vermogend
man gestorven is: men dient dan vermoedelijk te bedenken dat zijn vader hem steeds
tot financiële last is geweest, zegt Slive bij Houbrakens tekst: ‘Hy bleef tot het einde
van zyn leven ongetrout; men seit: om zoo veel meer dienst, aan zyn ouden vader te
konnen doen.’ Een andere verklaring komt niet op bij Slive, die mogelijk niet heen
kon kijken over de mateloze bewondering en hoge waardering (bij voorbeeld als
beleggingsobject) die Ruisdaels landschappen in later tijd oogstten.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

11

Berlijn Amsterdam 1920-1940
Vervolg van pagina 5
twintig ‘de centrale plaats in, van waaruit de verschillende experimentele stromingen
met elkaar in contact kwamen.’
De geëmigreerde toneelspelers en cabaretiers hadden het door het taalobstakel in
Nederland moeilijker, de eersten nog meer dan de laatsten. Ben Albach vermeldt,
dat de gevluchte Duitse spelers in de amusementssector, cabaret, revue en operette,
nog wel werk vonden, maar bij het toneel was het alleen Kurt Gerron, die een keer
een onnozel rolletje mocht meespelen. Het taalverschil verklaart die merkwaardige
situatie niet geheel. Waarom was het gezongen Duits verstaanbaarder en waarom
werd nooit getracht de Duitse stukken die in vertaling wel populair werden in de
oorspronkelijke tekst te spelen? Volgens de toneelcriticus C. Schilp genoten vele
Nederlanders tijdens de bezetting van de Duitstalige voorstellingen van het Deutsches
Theater in den Niederlanden. Mogelijk heeft het aan een goede organisatie ontbroken.
Die bestond er bij het emigrantencabaret wel: het Nelson-cabaret en het cabaret Die
Prominenten werden snel populair, een succes dat samenhing met de publieke
bekendheid van Duitse liedjes. De moeilijkheden in deze amusementssector lagen
eerder op het gebied van werk- en verblijfsvergunningen. Werkloze Nederlandse
artiesten haalden hun Duitse collega's zeker niet altijd met open armen in en hun
klachten klonken door in de vakbond. Ook de overheid bleek gevoelig te zijn voor
de roep om ‘Wij eerst!’. Toch heeft een aanzienlijk aantal ‘Duitstalige buitenlanders’
in Nederland bij het amusement kunnen werken. Sommigen zelfs tot aan de via
Westerbork wachtende dood toe.

Dada veldtocht
De verhouding tussen Nederland en Duitsland op het gebied van beeldende kunst en
muziek was evenwichtiger dan bij toneel, film en cabaret. Er is nauwelijks sprake
van een grote en kleine broerrelatie, integendeel, Nederland liep op dit gebied soms
op kop, zoals met De Stijl-beweging van Theo van Doesburg en het tijdschrift i 10
van Arthur Lehning. De wisselwerkingen bij de beeldende kunst werden ook veel
minder bepaald door een eng Nederlands-Duitse relatie, maar zijn internationaal van
karakter. De constatering, dat Nederland een ontmoetingsplaats voor de kunstfilm
was, geldt in enige mate ook voor de beeldende kunst. Dadaïst Kurt Schwitters
ondernam bij voorbeeld samen met het echtpaar Van Doesburg en de Hongaar Vilmos
Huszar een ‘dada-veldtocht’ door Nederland. Daarnaast werden er lezingen en
tentoonstellingen van avant-garde kunst georganiseerd en werd er druk heen en weer
gereisd. Naast Parijs vormde Berlijn het belangrijkste internationale kunstcentrum,
waar de Nederlandse beeldende kunstenaars onder andere kennis konden maken met
de Russische avantgardistische school. Ook bestonden er contacten met
vertegenwoordigers van het Bauhaus en het constructivisme. Het meest invloedrijk
was het Duitse expressionisme van groepen als Der Sturm en Die Brücke, dat
doorwerkte in de stijl van de Nederlandse schilders van De Branding en De Ploeg.
Al is in het laatste geval van een eenzijdiger beïnvloeding sprake, dat betekent niet
dat de Nederlandse schilders als epigonen beschouwd moeten worden. Zij schiepen
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werk met een eigen karakter en het is veelzeggend, dat de Duitse kunstcriticus F.M.
Huebner de moderne Nederlandse schilderkunst belangrijk genoeg vond om er in
1921 een boek over te schrijven. In de jaren dertig nam de golf van internationale
avantgardistische kunst af. Het realisme van de Neue Sachlichkeit en het magisch
realisme symboliseerde de terugkeer naar de tradities van de zeventiende-eeuwse
schilderkunst en het soms daarbij horende geestelijk nationaal-conservatisme. Het
is kenmerkend dat, zoals John Steen schrijft, ‘met uitzondering van Hannah Höch
de Duitse realisten die Nederland in de periode 1920 tot 1940 bezochten weinig
banden met Nederlandse kunstenaars onderhouden.’ De interesse voor Duitsland als
progressief schilderland verdween omdat wat eens avantgardistisch genoemd werd
nu, ontaard moest heten. De interessante Duitse schilders vluchtten weg. Nederland
fungeerde daarbij meestal alleen als doorgangsstation. Slechts een klein groepje bleef
in Nederland achter. Professor H.L.C. Jaffé beschrijft de lotgevallen van deze
kunstenaars, waaronder Gerd Arntz, Max Beckmann, Heinrich Campendonk, Otto
Fiedler en Friedel Vordemberge-
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Gildewart, die ondanks hun kleine aantal ‘bij uitstek de ruime waaier van artistieke
richtingen en politieke overtuigingen, die in nazi-Duitsland niet meer werden geduld
(...), vertegenwoordigen.’ Terecht maakte Jaffé melding van het vreemde feit, dat de
ontvangst van het werk van deze beeldende kunstenaars sterk verschilt met dat van
geëmigreerde schrijvers. De waardering voor de laatste groep was veel groter. De
Nederlandse kunstverzamelaar bleek meer naar het kunstcentrum Parijs te kijken
dan naar het werk, dat vlak onder zijn bereik was. Enigszins bitter merkt de schrijver
op, dat ‘in Nederland de betekenis van deze kunstenaars - zowel in politiek als
artisitiek opzicht - niet begrepen werd. Het land heeft toen een kans gemist om voor
deze kunstenaars-emigranten niet alleen een verblijfplaats, maar ook een duurzaam
tehuis te worden.’

De literatuur
Hoewel de Duitse emigrantenschilderkunst in bij voorbeeld Frankrijk en de Verenigde
Staten wel binnen de eigen cultuur geïntegreerd werd en veel waardering ondervond,
moet tegelijkertijd geconstateerd worden dat de beeldende kunst binnen de gehele
Exil-kunst eigenlijk per definitie op het tweede plan kwam. Na de machtsovername
van Hitler immers ging het woord een verhoudingsgewijs veel grotere rol spelen dan
het beeld. Dictators blijken altijd doodsbenauwd te zijn van kunstenaars en
intellectuelen om voor de hand liggende redenen, maar het meest bang zijn ze wel
voor schrijvers, omdat via het gedrukte woord duizenden mensen beïnvloed en
geïnformeerd kunnen worden.
Het grote belang van de Duitse Exil-literatuur lag daarnaast in het behouden van
een eigen, vrije taalcultuur, die de wereld omzwervende groepen emigranten verbond.
Dat de schrijfkunst een bijzondere positie had en als het voornaamste kunstonderdeel
van de emigrantencultuur beschouwd kan worden, blijkt uit de vele studies, die er
intussen al naar gedaan zijn. H. Würzner, die ook een artikel bijdroeg aan
Berlijn-Amsterdam 1920-1940, inventariseerde in 1977 de Nederlandse
emigrantenuitgaven in Zur Deutschen Exilliteratur in den Niederlanden 1933-1940.
Op dit gebied ontstond ook de meest nauwe samenwerking tussen Duitsers en
Nederlanders, van wie met name Menno ter Braak een zeer centrale plaats als
intermediair en criticus innam. Bij de uitgeverijen Allart de Lange en Querido
verschenen tientallen boeken van emigrantenschrijvers als Afred Döblin, Thomas
Mann, Arnold Zweig, Anna Seghers, Bertolt Brecht, Joseph Roth, Erwin Egon Kisch,
Ödön von Horvath en Max Brod. Ook bij andere Nederlandse uitgeverijen verscheen
werk van aan de andere kant van de grens verboden schrijvers en in Hilverum richtte
een Duitse emigrant, Heinz Kohn, zelf een uitgeverij Boekenvrienden Solidariteit
op, waar vertalingen van verboden Duitse literatuur werden uitgegeven. Het is vooral
deze samenwerking geweest, die de basis vormde om na 1945 de culturele contacten
weer te herstellen.
Berlijn-Amsterdam 1920-1940 is een boek van veel tegenstellingen en schaarse
overeenkomsten, zowel in historisch als cultureel opzicht. Ondanks die verschillen
en het soms haast te bonte caleidoscopische beeld dat de zesendertig (!) bijdragen
aan het boek bieden, is er wel een constante in het geheel te ontdekken. Die rode lijn
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kan aangeduid worden met de woorden nieuwsgierigheid en tolerantie. Nederlanders
en Duitsers hebben doorlopend elkaars grenzen verkend en overtrokken. In dit geval
niet met kanonnen en granaten, maar met pen en penseel. Dat die confrontatie
uiteindelijk geleid heeft tot de gezamenlijk georganiseerde manifestatie en de zeer
verzorgde uitgave van een over het geheel genomen bijzonder informatief boekwerk,
betekent een positief hoogtepunt in de naoorlogse Duits-Nederlandse verhouding.
De beschreven culturele activiteiten, variërend van onschuldig amusement tot politieke
kunst, waren de balsem, die de wonden van de tijd wat minder deed schrijnen. Dat
geldt nog steeds, ondanks de niet vermelde maar wel degelijk bestaande negatieve
componenten van het nabuurschap, zoals de incidentele oprispingen van anti-Duitse
gevoelens naar aanleiding van bij voorbeeld het Berufsverbot of gewoon omdat het
Nederlandse voetbalpubliek niet tegen verlies kan. Maar FC Utrecht-Hamburg zinkt
in het niet bij Berlijn-Amsterdam.
In het kader van de manifestatie is het maartnummer van Bzzlletin aan de Duitse
Exilliteratur gewijd, het zesde nummer van Scenarium aan het toneel in crisis en
bezettingstijd en sluit ook het februarinummer van Toneel Teatraal bij het thema
aan. Een programmaboekje is voor een gulden bij het Goethe-Institut en de
deelnemende organisaties verkrijgbaar.
■
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Nootebooms heimwee
Vervolg van pagina 7
dat voor veel meer ‘available’ is dan alleen maar kijken. Men kan er dan door horen,
zuchten, steunen, er moed uit putten, zich in wassen, foto's mee maken die naderhand
kunnen worden bestudeerd en van lichte en bedachtzame onderschriften voorzien.
Datzelfde geldt voor de paar stukken die in deze bundel zijn opgenomen over
Tiepolo, Hopper en de elders aan Cézanne gewijde passages. Als het elders over
beeldende kunst gaat, sta ik dikwijls als de braafste van de klas aandachtig te luisteren
naar wat bij nadere beschouwing deftige Nederlandse onzin blijkt te zijn. Alleen
over Hopper zou ik mijn mond durven opendoen, omdat zijn schilderijen me steevast
aan Chandler en Cain doen denken, aan Amerikaanse B-films, de plaatsen waar ze
werden gemaakt en daarna vertoond. Daar weet ik iets van, of liever: daar vind ik
iets van.
Over Hopper heeft Nooteboom ook een hoop te beweren. Niet in relatie tot
Chandler of Cain maar in verband met het licht van Vermeer. Dat ik het ademloos
las, een spannend verslag van een behoedzame waarneming, komt omdat ik in zijn
visie dezelfde of nagenoeg dezelfde autoriteit herken: die van de niet-autoriteit, de
niet-archivaris, de niet-kenner - de nieuwsgierige die zich laat verrassen door wat
hij ziet en waarvan hij zeker weet dat het nog niet eerder is gezien. Behalve door
degenen die dergelijke overvallen herkennen.

Foto's
De stukken over beeldende kunst passen goed bij de reisverhalen, want de intuïtieve
avonturen zijn dezelfde. Het ticket wordt elders gekocht, maar met dergelijke
formaliteiten houdt Nooteboom zich niet bezig. Dat dat niet hoeft, komt omdat hij
met zijn tweeën is. Zoals in het stuk waarin sprake is van Cźanne. De ene beschrijft
de foto waarop de schilder in zijn laatste levensjaar ergens aan het werk is. ‘Hij heeft
een wit sikje en zijn deftige pak is met verf besmeurd.’ De andere citeert de catalogus
van de tentoonstelling die is gewijd aan de Laatste jaren van Cézanne. Er is daarin
sprake van ‘een Cézanniaanse ruimte’. Beide personages van de schrijver kijken
elkaar daarbij even zwijgend aan, zo lijkt het. En het is begrepen.
Jammer en nogal dommig is het daarom dat daarbij ook die foto van Cézanne is
afgedrukt. Het is waar, denk je, het klopt maar de beschrijving is beter.
Zo is dit boek herhaaldelijk verlucht - waar het zich zelf al verlucht, om het zo
maar eens te zeggen - door niet ter zake doende afbeeldingen, die het afleggen tegen
de woorden. Ze zijn afgedrukt op dezelfde papiersoort als de tekst, waardoor het
mogelijk werd de illustraties vlak bij de onderhavige passages af te drukken. Wat er
dan gebeurt, is verschrikkelijk. Er lijkt een poging te zijn gedaan om de tekst te
verhelderen, maar het resultaat is dat er geen verschil meer is waar de schrijver dat
zo zorgvuldig aanbracht: het verschil tussen Hopper en Vermeer, het verschil tussen
Cézanne en Slauerhoff, het verschil tussen Macao en de begraafplaats Père Lachaise,
het verschil tussen het ene personage van de waarnemer en het andere.
Dat blijft gelukkig op het omslag gehandhaafd. Op de achterzijde wordt een scherp
afgedrukte foto vertoond van de schrijver die blijkens de vergezellende
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copyrightmededeling is gemaakt door dr. W.F. Hermans. Wat we daar zien is een
ergens midden op straat tot stilstand gekomen Volvo Amazone uit voorbije jaren ook het kenteken is gemakkelijk te ontcijferen, het luid 87-67-XV - en daarvoor staat
de schrijver opgesteld in een uitmonstering, die doet veronderstellen dat hij een
aangename avond tegemoetgaat in het gezelschap van de fotograaf, die hem
overgeleverd heeft vastgelegd: de fatale knipoog van de sluiter ging in werking toen
Nooteboom even met de ogen knipperde, de titel van het meegebrachte boek in
Nootebooms rechterhand is onscherp en niet te lezen (dus onzin) en ook de kadering
leed onder wat beiden nog voor de boeg hadden. Met geloken ogen staat hij daar,
gearmd met een onleesbaar boek te wachten op de dingen die komen gaan. Zijn
schedel is open want die heeft de fotograaf niet meegefotografeerd. De bovenkant
van de foto bestaat uit Nootebooms opgetrokken wenkbrauwen.
En daarom is het misschien een hele goede foto. Op de voorkant van het boek
staat de intrigerende, haarscherpe en raadselachtige afbeelding waarover hij zelf wel
eens zal schrijven. Dat hoop ik in elk geval.
■
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Nooit door engelen opgevoed
‘De vrouw bestaat niet’: ongare bedenksels in een zinnig pannetje
De vrouw beslaat niet door Maarten 't Hart Uitgever: De Arbeiderspers
157 p., f21,50
Carel Peeters
Ik ben opgevoed door louter engelen. Mijn moeder bestond uit zachtheid,
toegeeflijkheid, begrip, was helemaal gemaakt voor voorlezen, knuffelen en het
maken van grapjes. Een groepje zusters, de een nog nieuwsgieriger naar mijn
ongebreidelde fantasie dan de ander, altijd bereid voor mij op te komen, me met
liedjes te wekken, me wiegend naar bed te brengen onder het uitroepen van de meest
prijzende woorden over het geluk dat zij smaakten als gevolg van mijn bestaan.
Tantes die niet konden wachten tot het zondagochtend was om naar mij te komen
kijken en mij tegen hun borst te drukken. Speelkameraadjes die altijd eerst met een
linkeroog naar mij keken of ik hun plan wel goed vond. Juffrouws van school die
mij bij het binnenkomen over mijn bol aaiden en knipoogjes gaven tijdens de les,
terwijl ze me uitwuifden bij het verlaten van de school. Buurvrouwen die in strijd
waren gewikkeld om mij te logeren te krijgen.
Het is niet verwonderlijk dat ik gegeven deze ervaringen nu een hartstochtelijk
feminist ben, op de bres voor de vrouwen en met begrip voor hun wensen. Bereid
veel te vergoelijken, door de vingers te zien en geduld te hebben. Altijd bereid, de
linkerhand in mijn broekzak, koel afwachtend uit te kijken naar degene die een aanval
op hen wil openen, permanent paraat zo iemand in zo'n geval iets te verkopen waar
geen geld aan te pas komt.
Maarten 't Hart is niet opgevoed door engelen. Hij zag in zijn jeugd in alle hoeken
en gaten bozige bazige vrouwen waarvan de een hem toevoegde dat hij een
‘donderstraal’ was, terwijl de ander hem met een rietje bewerkte, was het niet op
zijn achterwerk dan wel op zijn vingers. Zijn voorstelling van de vrouwen werd in
zijn jeugd beheerst door meisjes als Krijnie Baks, de onbetwiste leidster van alle
spelletjes en de schrik van alle kleine jongens van de straat. Er waren boze
buurvrouwen en bazige tantes, schrikaanjagende vrouwen van winkeliers die hun
mannen flink onder de duim hadden. Als free-lance bakkersknechtje kon hij, als hij
geen gesneden brood bij zich had, achter elke opengaande deur een stortvloed van
scheldwoorden incasseren van tierende vrouwen. En boven al deze hellevegen stond
de koningin, zo hoog dat ze niet meer was dan een snel voorbijrijdend handje tijdens
een werkbezoek aan Maassluis. ‘Overal om mij heen’, zag hij ‘dominerende vrouwen
en sullige, goedaardige, trouwhartige mannen’.
Het is niet verwonderlijk dat Maarten 't ‘Hart op grond van deze ervaringen het
tegendeel van een hartstochtelijk feminist is geworden. Hij is niet bereid te
vergoelijken of geduld te tonen. Voor ze in de bres springen zal hij niet snel doen;
ze redden zichzelf maar, zal hij denken, zoals ze zich in mijn jeugd altijd hebben
weten te redden ten koste van mij.
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Tekening Paula Youens

Ik ben een fervent vrouwvriendelijk iemand geworden vanwege mijn heerlijke
jeugd, terwijl Maarten 't Hart nu wantrouwend staat tegenover vrouwen en het
voortdurend met ze aan de stok heeft.
Zou het zo eenvoudig zijn? Volgens Maarten 't Hart is het zo simpel. Meer dan
eenderde van zijn boek met de relbeluste titel De vrouw bestaat niet wijdt hij aan
zijn jeugdervaringen met vrouwen, van vriendinnetjes in de straat tot zijn grootmoeder.
Waarom? Om aan te tonen dat vrouwen helemaal niet de onderliggende partij zijn
in de kwestie van de verhouding tussen mannen en vrouwen, en dat ze in feite de
macht in handen hebben en altijd hebben gehad. De bewijzen bestaan uit zijn
persoonlijke ervaringen.
Hier is een misverstand in het spel. Maarten 't Hart denkt dat hij in een essay over
‘de vrouwen’ en het feminisme op dezelfde manier te werk kan gaan als hij deed in
zijn essaybundel De som van misverstanden. Hij begint dat boek met een
autobiografisch essay over zijn leeservaringen als kind, jongen en student omdat die
ervaringen zijn literaire en intellectuele ontwikkeling zijn gaan bepalen. Dit inleidende
essay was daar op zijn plaats; er is een rechtstreeks verband tussen dat lezen en zijn
persoonlijke ontwikkeling. Schrijven over literatuur draait altijd om iemands
persoonlijke ondervindingen.
In De vrouw bestaat niet zijn de jeugdervaringen daarentegen helemaal niet op
hun plaats. Het is een essay over theorieën, meningen en onderzoekingen over de
vrouwen in de maatschappij. Binnen een discussie over een dergelijk maatschappelijk
vraagstuk zijn persoonlijke ervaringen slechts van relatief, hoogstens van anekdotisch
belang. De ervaringen van Maarten 't Hart zijn helemaal niet typisch, staan nergens
model voor en zijn uiterst particulier. Ze zouden heel geschikt zijn voor een
persoonlijke ontboezeming over zijn verhouding tot vrouwen - Maarten 't Hart und
die Frauen - maar ze hebben geen algemene geldigheid en objectiverende conclusies
kunnen er niet aan worden ontleend, zodat ze in een discussie over feminisme slechts
een klein rolletje kunnen spelen.
't Harts ervaringen zijn nog niet eens zo extreem, maar stel dat iemand in zijn jeugd
alleen maar geslagen is door zijn moeder. Zou hij daar het recht aan kunnen ontlenen
om de vrouwen in het algemeen, die iets aan hun lot willen verbeteren, daarin tegen
te werken? Zo iemand zou er zich niet mee moeten bemoeien, ongeschikt als hij is
geworden om een nuchtere en objectieve kijk te ontwikkelen; zijn geest is vertroebeld.
Als hij er zich toch mee wil bemoeien zal hij moeten zorgen boven zijn eigen kleine
wereld van macabere ervaringen uit te stijgen, zodat hij in verhoudingen kan denken.
Hij moet bereid zijn tot vergelijken en daaruit consequenties trekken. Die
consequenties zijn: blijkbaar wordt de soep niet overal zo heet gegeten.
Maarten 't Hart schijnt steeds meer te gaan denken dat zijn particuliere ervaringen
voor méér geschikt zijn dan als materiaal voor romans en verhalen. Hij denkt dat ze
ook kunnen dienen voor algemene vraagstukken, waarin individuele ervaringen
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weliswaar belangrijk zijn, maar alleen als materiaal, als een individueel geval waar
talloze andere individuele gevallen van andere aard tegenover staan. Door zijn
persoonlijke ervaringen als model te beschouwen vertroebelt 't Hart de discussie en
doet hij niet veel anders dan het sentimentaliseren van het onderwerp, wat intellectueel
bedenkelijke kanten heeft. Zijn autobiografische, altijd wel boeiende uitweidingen
relativeert hij nauwelijks en ze zijn geschreven met de langzamerhand gedachteloos
tot habitus geworden hoogmoed die denkt dat persoonlijke ervaringen alleen een
beleid op sociaal en politiek terrein bepalen. Dat is een enge gedachte, want men
moet er niet aan denken dat dit ook op andere terreinen usance wordt.

Keutelthema
De vrouw bestaat niet is, zoals 't Hart zelf zegt, een rapsodisch essay, verdeeld in
vierentwintig paragrafen waarin evenzovele thema's worden behandeld die met
hemzelf als met het feminisme te maken hebben: over de dominantie van vrouwen,
over het huishouden, de vermeende verschillen tussen mannen en vrouwen,
vrouwelijke genieën, over ‘rollen’, de ‘zuiver vrouwelijke realiteit’, over het
zwart/witte denken van Andreas Burnier, over het paradijselijke van een werkkring
buitenshuis en de hel van thuis te zitten, over het religieuze karakter van veel
feminisme. 't Hart beoefent hier een manier van denken die men overwegend
impressionistisch zou kunnen noemen, als dat denken aan de hand van ervaringen,
indrukken, impulsen en aversies niet doorschoten was van veel kennis. De combinatie
van die twee levert een boek op waarin evenveel ongare en lukrake beweringen
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staan als zinnige. De verhouding is ongeveer gelijk, behalve dat door dit alles zijn
persoonlijke ervaringen als niet ter zake doend gepiep te horen zijn.
Tot de lukrake beweringen behoort een uitroep als die waarin hij zegt dat
conditionering helemaal niet plaats heeft bij mensen: kijk maar naar de feministen
zelf, zij hebben zich toch ook aan hun conditionering tot huismoeder onttrokken.
Zo'n bewering is niet polemisch, alleen maar kinderachtig en ongaar omdat een kind
kan bedenken dat iemand die bijvoorbeeld streng is opgevoed en daardoor
‘geconditioneerd’ er in de meeste gevallen in blijft steken en er nooit uitkomt. Bij
degenen die zich er wel aan weten te onttrekken is de vonk van de vrijheid gelukkig
overgeslagen. Een vervelende en strenge opvoeding is dus in de meeste gevallen
vervelend en niet aan te bevelen. 't Hart gebruikt zichzelf hier als model: hij is er
toch ook aan ontkomen! Even ongaar is zijn behandeling van het keutelthema van
de vrouwen die nooit met twee treden tegelijk de trap oplopen. Wat een observatie
voor een 't Hart, hij die daar zo zijn fort van maakt: hij heeft nooit gezien dat de
gemiddelde vrouw schoenen draagt die niet geschikt zijn voor zulke acrobatische
toeren.
't Hart schrijft aan het slot van de paragraaf over zijn kwebbelende grootmoeder:
‘Van macht en zeggenschap kan, lijkt me, alleen dan sprake zijn als anderen, ook
als je afwezig bent, doen wat je wilt.’ Dus: als iemand van negen tot vijf wordt
gekoeieneerd, gebruikt, uitgezogen en afgebekt is er geen sprake van het uitoefenen
van brute macht, want na vijfen is diegene weer zijn eigen baas en kan hij zijn wonden
likken en zich vrij voelen.
Vrouwen mogen van 't Hart niet klagen over de schunnige opmerkingen die ze op
straat te horen krijgen. Waarom niet?: omdat hij ze zelf ook krijgt. Zijn bijna kale
hoofd heeft het op straat ook zwaar te verduren. Dit is weer zo'n persoonlijke
preoccupatie waarover 't Hart niet langer nadenkt dan zijn neus lang is: het aantal
vrouwen dat voor bepaalde mannen iets heeft dat uitnodigt tot opmerkingen is
onnoemelijk veel groter dan het aantal mannen met een kaal hoofd.
Een groot deel van De Vrouw bestaat niet is 't Hart klachten van vrouwen aan het
relativeren. Zoals die dat ze geen macht hebben. Hij vindt het wel min of meer terecht
dat ze daar over klagen, maar hij houdt een lang exposé over die andere macht die
ze wél bezitten en die voortvloeit uit het feit dat ze meestal een verzorgende taak
hebben. Dat betekent het hebben van macht. Met een lacherig genoegen citeert hij
Harry Mulisch die vindt dat vrouwen vreselijk veel macht hebben: ze vitten op
mannen als ze thuis komen en geven hem ervan langs als hij een kleedje verschuift.
Het zoeken van zulke kompanen in zijn strijd illustreert 't Harts jennerige bedoelingen
met veel van wat hij schrijft. In dezelfde context komt hij met een bijbelcitaat uit
Lucas 10 waarin staat dat vrouwen beslist niet mogen opgaan in de zorg voor het
gezin; ze moeten vooral aan de voeten van Jezus zitten. Religieuze indoctrinatie,
heeft 't Hart dan al eerder beweerd, lijkt hem ingrijpender dan indoctrinatie op het
punt van de mannelijke of vrouwelijke rol. Blijkbaar is die religieuze indoctrinatie
ook niet zo ingrijpend, want de meeste gelovige vrouwen trekken zich niets van
Lucas 10 aan en vinden hun bestemming in de zorg voor het gezin; Jezus doen ze
erbij.
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Tekening Paula Youens

Tot een andere categorie flauwiteiten behoort de opmerking dat vrouwen helemaal
geen zwak ego hebben, zoals Joke Smit eens beweerde. Alle vrouwen die hij sinds
zijn jeugd heeft leren kennen hebben juist een bazig ego. Hijzelf echter, heeft wél
een zwak ego. ‘Ik kan ervan meepraten’, zegt hij over het hebben van een week ego.
Wat moeten we hier nu weer van denken? Moeten we denken: die zielige Maarten,
die zo'n zwak egootje heeft en die om te zorgen dat hij niet de dupe wordt van de
stalen ego's van vrouwen zichzelf met spinazie heeft volgegoten en van zijn zwakte
een kracht gemaakt?

Onderdrukking
Op de achtergrond van alles wat Maarten 't Hart over de niet bestaande onderdruking
van vrouwen schrijft zweeft één allesoverheersende vooronderstelling. Het is een
overtuiging die verder reikt dan het feminisme: 't Hart komt niet onder de indruk van
de onderdrukking van vrouwen omdat hij onderdrukking normaal vindt. In
verschillende variaties schaart hij zich achter een uitspraak van Henry James: ‘We
are born to suffer and to bear it, like decent people.’ Dit is een interessante uitspraak,
maar 't Hart denkt dat hij hem kan gebruiken om het protesteren tegen sociale
misstanden als nutteloos en onnodig van de tafel te schuiven. 't Hart interesseert zich
niet voor politiek of voor evidente sociale misstanden, maar hij wil er wel krasse
uitspraken over doen. Maarten 't Hart houdt er persoonlijk van dat hij klappen krijgt,
weerstand ondervindt en dat hij lijden moet. Dat is een hoogstepersoonlijke behoefte
waaraan wel algemeen psychologische kanten zitten, maar die hij niet moet projecteren
op de emancipatie van vrouwen. Als 't Hart zijn vader ter sprake brengt vertelt hij
dat hij van hem nooit met zijn fiets tegen de stoeprand mocht fietsen. Dus deed hij
dat altijd. Dus schold zijn vader hem uit en gaf hem klappen. Nu hij ouder is fietst
hij nog wel tegen de stoeprand, maar zonder plezier: er is niemand die hem uitscheldt.
Hij denkt daarbij steeds: ‘was hij er maar weer, dan zou ik tegen deze stoeprand
oprijden en dan zou hij me weer uitschelden en slaan’. Heerlijk! Dezelfde
masochistische trek is te bespeuren in uitlatingen als: ‘weinig dingen zijn zo prettig
als gedomineerd worden. Weinig maakt je zo gelukkig als het besef dat iemand
anders, sterker en wijzer dan jij, je leidt en bestuurt.’ Ook 't Harts genie-opvatting
heeft hier mee te maken: alle genieën zijn volgens hem in hun jeugd tegengewerkt
en gepest, en ziet wat er van hen is geworden. Het is een lukrake uitspraak, want het
is helemaal nog niet zo zeker of alle genieën wel zo tegengewerkt zijn in hun jeugd.
Maar 't Hart concludeert er losjes uit dat vrouwen niet echt onderdrukt worden, anders
waren er wel vrouwelijke genieën geweest. Zo gemakkelijk is denken. 't Hart zal wel
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zeggen dat dit een plagerige opmerking is. Het vervelende is alleen dat De vrouw
bestaat niet vol staat van half gemeende, half bedoelde, half serieuse uitspraken. 't
Hart weet niet meer wanneer hij nu malicieus of serieus is. Even kinderachtig is zijn
mening dat als vrouwen zich beroepen op hun mooie eigenschappen ze daarin een
bewijs hebben van het nut van onderdrukking: die eigenschappen konden alleen maar
ontstaan omdat ze onderdrukt werden. Onderdrukking is dus altijd goed. Tot nog toe
heb ik alleen de deksel opgetild van het pannetje met ongare bedenksels in De vrouw
bestaat niet. Er staat nochtans veel zinnigs in, althans kwesties waarin ik het van
harte met 't Hart eens ben. Zoals de veelgehoorde bewering dat mannen een ‘ruimere
levenssfeer’ zouden hebben, terwijl mannen meer aan handen en voeten zijn gebonden
dan vrouwen denken. In zijn welsprekende bakvis-stijl schrijft 't Hart ook
behartenswaardige dingen tegen de pseudogodsdienstige sfeer die bij het radicale
feminisme heerst en waarbij onder meer Adrienne Rich als priesteres optreedt. Met
een biologisch oog kijkt hij naar de filosofische en psychologische weekdieren die
zijn ontstaan uit de kloning van de gedachten van Jung. Hij wijst op vreemde
tegenstrijdigheden binnen het feminisme: mannen moeten wel in dienst en vrouwen
niet; mannen doen veel meer smerig of zwaar werk dan vrouwen, terwijl vrouwen
er niet aan denken zulk werk te gaan doen. 't Hart wijst er ook op dat vrouwen altijd
komen aanzetten met masculinistische schrijvers als ze iets willen bewijzen, maar
het nooit hebben over Proust, Fontane, James. Altijd zijn het Hemingway, Miller,
Mailer. Hij zet terecht een vraagteken bij de kwestie of sexe in de verhoudingen
tussen kinderen wel zo belangrijk is en niet veeleer leeftijd. Als hij het bestaan van
een ‘zuivere vrouwelijke realiteit’ bestrijdt is hij wel genoodzaakt de nadruk op dat
‘zuivere’ te leggen, want zo eenvoudig ligt dit onderwerp natuurlijk niet. Alles wat
't Hart schrijft over ‘rolpatronen’ en ‘conditionering’ is sterk gebonden aan zijn
persoonlijke instelling en mening: dat men maar moet zorgen dat men zich aan
rolpatronen onttrekt en conditionering tegengaat door precies te doen wat jezelf leuk
vindt. Hij is van mening dat kinderen altijd juist die dingen doen die door hun ouders
zijn verboden. Dat is een sympathiek soort wishful thinking, maar ook niet meer.
Het is ook wel opruiend.
Afgezien van de biologische kenmerken zijn er volgens 't Hart nauwelijks
verschillen tussen mannen en vrouwen. Wat andere hormonen, maar geen ander
bewustzijn en ze kijken niet wezenlijk anders naar de werkelijkheid.
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Toch schrijft hij dan ineens: ‘Verschillen genoeg, maar die zijn allereerst al nauwelijks
in woorden te vangen, en in de tweede plaats zijn het verschillen die los staan van
zulke categorieën als verstand, gevoel, intuïtie, invoelingsvermogen en al die andere
zaken waarvan sommige feministen denken dat ze bij vrouwen wel, bij mannen niet
gevonden worden.’ Dit is een intrigerende uitspraak. 't Hart noemt bijna alle faculteiten
waaruit een mens bestaat, en toch vindt men daarin nog niet de verschillen die hij
kenmerkend vindt voor mannen en vrouwen. Waar ze wel te vinden zijn vertelt hij
niet; ze zijn zelfs voor zijn welsprekendheid te subtiel om in woorden gevangen te
kunnen worden. Het is jammer dat hij er zich hier zo makkelijk vanaf maakt, temeer
omdat ik denk dat hij iets wezenlijks op het spoor is. Dat geldt ook voor de terloopse
verwijzing naar het laatste hoofdstuk van de roman The Unvanquished van William
Faulkner. Daarin zou de verhouding tussen mannen en vrouwen ‘eens en voorgoed’
zijn vastgelegd. Het geval wil dat dit laatste hoofdstuk gaat over de liefde tussen
Drusilla en Bayard, maar Drusilla de vrouw is van Bayards vader. Hoe definitief
deze verhouding hier is vastgelegd is de vraag, gegeven de complicerende factor in
deze liefde.

Sadisme
Maarten 't Hart, die in een bespreking van Renate Rubinsteins laatste boek schreef
dat hij blij was dat hij er eens stevig van langs gehad had van haar, vermoedt dat
feministen hem dit boekje niet in dank zullen afnemen. Het is alsof hij hoopt dat ze
zijn ruiten komen ingooien en hem met pek zullen insmeren. Ik denk niet dat dit
masochistische verlangen bevredigd zal worden, want 't Harts sadisme is in dit essay
niet krachtig genoeg. De vrouw bestaat niet is in hoge mate pedant; het woord ‘ik’
komt er zo vaak in voor dat ik me ging afvragen of 't Hart niet beter zichzelf had
kunnen uitsmeren over de pagina's, dat had hem een hoop werk bespaard met het
opschrijven van dat woord. Het boek is ook in hoge mate melig omdat er zoveel
halfgare opmerkingen in staan waarvan je niet weet of ze alleen malicieus bedoeld
zijn of ook nog iets serieus bevatten. Doordenken is niet 't Harts grootste kwaliteit;
hij doet liever krasse uitspraken dan uitspraken waaraan men kan zien dat iemand
er even over nagedacht heeft. De vrouw bestaat niet is intellectueel een twijfelachtig
essay door de verheffing van persoonlijke ervaringen en preoccupaties tot een
zogenaamd valide toetsteen. Hij denkt dat zijn mooi opgeschreven autobiografische
ondervindingen in een discussie over een maatschappelijk verschijnsel als het
feminisme iets meer waard zijn dan die van honderdduizenden anderen. Ze zijn veel
waard, maar alleen in de vorm van romans of verhalen. Heilzaam is het boekje wel
als het gaat om de ontmaskering van het Burnierse of Meulenbeltse denken. En
uiteindelijk blijkt ook nog dat 't Hart het eigenlijk helemaal met de feministen eens
is: hij is ook voor volledige gelijkheid van man en vrouw. Dat dit boekje die gelijkheid
echter niet bepaald bevordert ziet hij gedachteloos over het hoofd.
Ik begin me af te vragen of ik niet écht door engelen ben opgevoed.
■
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Het optimistische geloof
Saul Bellows obsessie voor hopeloze zaken
The Dean's December door Saul Bellow Uitgever: Harper & Row 211 p.,
f42, - Importeur: Van Ditmar
Ton Anbeek en Dawn Foor
De hoofdpersoon van The Dean's December, Albert Corde, is het type ‘held’ dat de
lezers van Bellows werk onmiddellijk zullen herkennen. Een intellectueel op
middelbare leeftijd die gebukt gaat onder de Grote Vragen (Waartoe zijn we op
aarde? Waar gaan we naar toe?), en die in een nihilistische wereld een schijnbaar
hopeloos pleidooi houdt voor morele waarden. Hij is een profeet maar krijgt
tegelijkertijd iets van een Don Quichot als hij verward raakt in zijn idealisme en zelf
het slachtoffer daarvan wordt. Dat geeft Bellows hoofdfiguren iets heel menselijks:
ze bedoelen het zo goed en richten uiteindelijk zo weinig uit. Corde ziet zich zelf
aldus: ‘an earnest, brooding, heart-struck, time-ravaged person (or boob), with his
moral desires and taking up the burdens of mankind.’ De toevoeging ‘or boob’ (of:
kluns) geeft precies de marge van zijn twijfels aan.
De hoofdpersoon van Bellow is iemand die voortdurend in gedachten ‘bezig’ is: hij
denkt terug aan zijn achtergrond, vroegere vrienden, confrontaties; hij probeert
daarmee greep te krijgen op zijn eigen verleden, op de maatschappij waarin hij nu
leeft en ten slotte op de toekomst van de mensheid - niets meer of minder. Dat
fermentatieproces wordt in Bellows nieuwste boek gestimuleerd door de
merkwaardige positie van de hoofdpersoon. Corde, ex-journalist, nu professor in de
journalistiek en (niet erg succesvol) decaan, is met zijn Roemeense vrouw naar
Boekarest gereisd omdat haar moeder op sterven ligt. Terwijl zijn vrouw druk doende
is met familie en kennissen, zit de decaan in een somber kamertje en denkt. Natuurlijk
vergelijkt hij het communistische systeem waarvan hij nu de kilheid aan den lijve
ondervindt met de kapitalistische wereld die hij door en door kent. Conclusie: in feite
gaat het om twee soorten onmenselijkheid, het harde nihilisme van het Oostblok en
het ‘zachte’ van Amerika.

Saul Bellow

Boekarest
Terwijl Corde op zijn kamertje in Boekarest zit, draaien zijn gedachten steeds om
de privé-kruistocht die hij begonnen is tegen de gruwelen van de metropool Chicago.
Kort tevoren heeft hij een aantal opzienbarende artikelen geschreven over de morele
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rotheid van de Amerikaanse steden, Chicago in het bijzonder. De bijna apocalyptische
visie die hij daarin ontwikkelde werd hem allerminst in dank afgenomen. Tegelijkertijd
werd hij in zijn directe omgeving met een schokkend voorbeeld van dat morele verval
geconfronteerd: de zinloze, ‘onpersoonlijke’ moord op een student.
Slachtoffer en dader haatten elkaar niet; beiden werden eenvoudig op een bepaald
ogenblik gek gemaakt door de soort waanzin die in Amerikaanse steden voortwoekert.
Op een ander moment had het een ander slachtoffer kunnen zijn: het is een typische
‘random killing’. Dit geval illustreert precies wat Corde wil bestrijden met zijn
artikelen. Hij zorgt er dan ook persoonlijk voor dat de dader gepakt en veroordeeld
wordt. Maar hij beseft heel goed dat deze oprechte verontwaardiging uiteindelijk
een bijna averechts resultaat heeft: de moordenaar zal terechtkomen in een gevangenis
die Corde zelf in zijn artikelen als een inferno beschreven heeft.
De confrontatie met het moderne Amerika wordt nog eens verscherpt als een oude
vriend, Dewey Spangler, in Boekarest opduikt. Spangler (zijn naam doet denken aan
de ‘Star-Spangled Banner’, het Amerikaanse volkslied) vertegenwoordigt in dit boek
het type van de geslaagde Amerikaanse journalist. De gesprekken van de twee
jeugdvrienden zijn sterk geladen: er is iets van een ‘good old pals’-sfeertje maar
tegelijkertijd komt er ook heel wat oud zeer boven en laat Spangler blijken dat hij
op de journalistieke kruistocht van Corde neerziet. Corde, van zijn kant, vertrouwt
Spangler niet helemaal maar laat zich toch meeslepen door het wonderlijke van deze
ontmoeting van twee jeugdvrienden in een vreemd land. Hij zal er zwaar voor moeten
boeten: zijn oude vriend blijkt de vertrouwelijke gesprekken te hebben gebruikt om
in een vernietigend stuk met de ‘verouderde’ humanistische idealen van Corde af te
rekenen. Cordes sceptische opmerkingen over de Amerikaanse universitaire wereld
worden letterlijk geciteerd, wat voor de decaan onaangename gevolgen heeft.

Gewetenloosheid
Dit verraad is niet toevallig; het is juist het gevolg van dat wat Bellows hoofdpersoon
in de Amerikaanse samenleving aanklaagt: het volkomen gebrek aan morele
verantwoordelijkheid. Binnen het boek vormt dit staaltje van Amerikaanse
gewetenloosheid een scherp contrast met de trouw en onderlinge behulpzaamheid
die Corde bij de onderdrukte Roemenen opmerkt. De Roemeense stukken behoren
tot het beste van het boek. Bellow weet de grimmigheid van het regime en de
grauwheid van het stadsbeeld heel goed op te roepen. Met een grote gevoeligheid
beschrijft hij de familieleden van Cordes vrouw en de kalme waardigheid van hun
kennissen. Ontroerend is hun trouw: in imitatiebont en vooroorlogse pakken, slecht
ter been en krom van ouderdom, brengen ze de laatste eer aan Cordes schoonmoeder,
iemand die uit de gratie van de Partij gevallen is. Deze gevoeligheid, met name de
wat hulpeloze tederheid van Corde voor zijn vrouw, vormt een nieuw element in het
werk van Bellow, die in vroegere romans meer dan eens een scherp portret van de
‘American bitch’ heeft gegeven (maar hier gaat het dan ook om een Roemeense
echtgenote!).
Zoals altijd weet Bellow ook uitstekend personages neer te zetten die precies het
tegendeel zijn van de tobbende intellectuele hoofdfiguur. In dit boek bij voorbeeld
zijn volstrekt amorele zwager, de advocaat Maxie Zaehner die graag de volgende
uitspraak mag citeren: ‘I'm just as interested in the poor and oppressed as Clarence
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Darrow (beroemd verdediger van armen en zwarten) was. If they aren't poor when
I meet them, they are when I'm through with 'em.’ Zaehners oordeel over Corde en
zijn ideeën is kort en krachtig: ‘You've lost me, Albert. Can't follow you there. Too
mental for me.’ Het optreden van figuren als Zaehner verhindert dat Bellows book
‘too mental’ wordt, te intellectueel-topzwaar.
Het slot van de roman is typisch Bellow: nooit verliest de hoofdfiguur, ondanks
alles, zijn geloof in de mensheid. Een dergelijk geloof is des te intrigerender omdat
niemand zo geobsedeerd is door morele slechtheid als Bellow. Deze spanning tussen
het verval dat zoveel aandacht krijgt en het dappere optimisme van de hoofdpersoon
die gelooft dat de mensheid toch nog kan veranderen, dat maakt Bellows romans zo
boeiend. Wie de meest pessimistische en tegelijkertijd de meest optimistische visie
op Amerika wil leren kennen, moet The Dean's December lezen.
■
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Observatie uit de Japanse kampen
Een ooggetuigenverslag van de internering 1941-1945
Vrouwenkamp op Java door Gon Boissevain en Lennie van Empel
Uitgever: De Boekerij 284 p., f24,50
Tessel Pollmann
Op 13 oktober 1943 ligt Lennie van Empel in het ziekenhuis van het kamp Lampersari
in Semarang (Java). Ze heeft ruim anderhalf jaar haar man niet meer gezien, ze weet
zelfs niet met zekerheid waar de Japanners hem gevangenhouden. In haar
ziekenhuisbed noteert ze in haar dagboek het volgende: ‘Tegenover mij ligt J. Iedere
morgen krijgt ze bezoek van O., haar dierbare vriendin O., met heel kortgeknipt
haar, in lange broek en overhemd. Ze is groot en fors en ik geloof vast dat ze de
kleren van haar man draagt. Ze gaat aan het hoofdeinde op het bed zitten. Ze hijst
haar vriendin omhoog, die tegen haar aan komt leunen en zo zitten ze heel intiem te
praten. Ik kan er mijn ogen niet van afhouden. Ik zeg tegen mezelf: het zijn twee
vriendinnen, maar de illusie dat daar een man zijn zieke vrouwtje opzoekt is zo groot,
dat het me week maakt van binnen. Al haar gebaren en zorgjes zijn die van een man.
Ik ben zo gefascineerd dat ik achteraf niet weet of ze uit de andere bedden ook zo
hebben liggen kijken.’
Het citaat laat zien hoe mevrouw Van Empel observeert: nauwkeurig, met zelfkennis
en met een grote tolerantie ten opzichte van anderen. Ze spreekt geen schande van
haar kampgenoten met hun intimiteiten. Nee, ze staat zich zelf toe te voelen dat het
haar ‘week van binnen’ maakt.
Het is een van de roerendste passages uit het dagboek dat zij bijhield en waaruit
het deel dat loopt van december 1941 tot de bevrijding in augustus 1945 nu
gepubliceerd is. Overigens werd mevrouw Van Empel in augustus 1945 nog niet
echt bevrijd. Tot januari 1946 zou ze met haar zoontje in het kamp Lampersari blijven.
Zoals zovelen moest ze lang wachten tot men haar man terugvond, en was de situatie
buiten het kamp voor alleenstaande blanke vrouwen in 1945-1946 te gevaarlijk.
Ze ging het Japanse kamp in met, voor zover men uit de inleiding kan opmaken,
niet méér politiek benul dan ieder ander die vanuit Holland naar Indië ging. Haar
wereld was de kleine wereld van blanke kennissen en van comfort, want ze was in
redelijk goeden doen. De komst van de Japanners, de ommezwaai van de Indonesiërs
naar de Japanse kant (aanvankelijk) en de latere mishandelingen door de Japanners
wekken geen racisme bij haar op. Een keer schrijft ze over die krompoot als een
beruchte Japanse bewaker (‘Jan de Mepper’) haar slaat. Dat lijkt me redelijk gematigd
als je net een pak slaag hebt ontvangen omdat je je verplichte buiging voor de
Japanners niet helemaal volgens het vereiste ritueel hebt gemaakt.

Hoe lang nog?
Haar beschrijving van de Japanse militairen is genuanceerd: ‘Vandaag kwam de
sergeant door het gat in de muur van de achtertuin en liep onze belakan
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(achteroverloop) over. Martijn zag hem aankomen en riep meteen: “Kiotsuké”. Even
later stonden we allemaal te buigen, de kinderen voorop. De sergeant was in een
goede bui, aaide Martijn over zijn bolletje en zei toen in het Maleis: “Jammer dat
hij zo groot zal zijn als zijn vader hem ziet.”
Heeft hij voor zulke opmerkingen Maleis geleerd? Of dacht hij aan zijn eigen
kind? Martijn begreep het niet en dacht dat de Jap gezegd had dat hij groot was en
ik liet het zo. Nu ik alleen ben - Martijn slaapt al - moet ik vechten tegen het
wanhopige gevoel van: mijn God, misschien heeft hij gelijk, misschien duurt het nog
jaren. Er rouleert op het ogenblik een boek Das vergessene Dorf. Het speelt in de
vorige oorlog en vertelt van een dorp in Siberië waar ze op een ogenblik horen dat
de oorlog al jaren is afgelopen. Het is stil om ons heen. Denkt niemand eraan dat
hier duizenden vrouwen en kinderen een gevecht tegen de tijd leveren? Hoelang
kunnen we dit nog volhouden?’
In NRC Handelsblad heeft zich vorige maand een polemiek ontwikkeld over het
waarheidsgehalte van Jeroen Brouwers' boek Bezonken rood. Gezien deze polemiek
krijgt Vrouwenkamp op Java, dat ook zonder meer een aangrijpend en leerzaam
dagboek is, nog een speciale betekenis. Een aantal beweringen van Brouwers waarover
is getwist (waren er in de kampen wachttorens, schijnwerpers, hongersnoden,
martelingen, vernederingen, slaag, spijkerlaarzen?) komen bij mevrouw Van Empel
terug in een context die soms laconiek is en soms heel dramatisch en gruwelijk.
Zo is mevrouw Van Empel niet kwaad te krijgen over het verplichte buigen (‘Alles
wat ik ervan begrepen heb, is dat we op de kreet “Urine” moesten buigen,’ noteert
ze na de eerste buigles in de Japanse taal). Maar heel heftig is ze in haar beschrijving
van het volgende: ‘De ontroering over het sterven vandaag van Jan v.d. Berg, een
jongen van veertien jaar die vannacht geheel alleen in de stad waarheen hij gisteren
werd gebracht, is gestorven en vanmiddag begraven. Het is een nooit te vergeten
beestachtigheid dat zijn moeder, broers en zusters noch bij het sterven, noch bij de
begrafenis mochten zijn. We zijn toch geen misdadigers.’

Spaanse ruiters
Misdadigers of niet, de Nederlandse burgers in Indonesië werden gevangengezet
(geïnterneerd, heet dat braaf in oorlogsjargon). Slachtoffers van de oorlog waar ook
zovele krijgsgevangenen niet uit terugkwamen (prof. N. Beets schrijft in De verre
oorlog dat de overlevingskans in een Japans krijgsgevangenenkamp zeven keer
kleiner was dan in een Duits krijgsgevangenenkamp). De meeste Nederlanders weten
weinig van deze kampen af; het is een feit dat wij als natie geen collectief bezit aan
kennis over die periode hebben zoals we die wel hebben over de oorlog in Nederland.
Ja, terwijl in de verslaggeving over de oorlog we nu zo ver gevorderd zijn dat dr. L.
de Jong ons haarfijn kan vertellen welke elektrische klokken er in de hongerwinter
in Amsterdam niet meer liepen en welke met de hand opgedraaide klokken nog wel
de tijd aangaven, weten we bij voorbeeld niet of (dat) in de Japanse kampen aan het
eind van de oorlog de uitrusting steeds militanter werd: schijnwerpers en Spaanse
ruiters verschenen, om maar eens twee zaken te noemen die in het boek van mevrouw
Van Empel voorkomen en die vraagpunten waren in de NRC-polemiek rond Bezonken
rood.
Nog veel merkwaardiger is het dat we veel en dikke boeken en romans over de
hongerwinter hebben, en dat tegelijk sommigen de Japanse periode afdoen met: nou

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

ja, vervelende tijd, een beetje weinig eten, maar dat was alleen maar in de paar laatste
maanden.
En hoe extra merkwaardig na deze constatering bij mevrouw Van Empel dan weer
te lezen hoe zij in haar dagboek in september 1943 al noteert nog maar tweeënnegentig
pond te wegen. En toen moest het ergste nog beginnen.

Sporen
Tegen het einde van de oorlog, toen de naderende nederlaag van de Japanners de
vrouwen overmoedig maakte, begonnen ze te smokkelen. Gedèkken heette dat,
smokkelen over het gedèk (het bamboehek rond het kamp). Ze ruilden hun laatste
kleren voor eten van buitenaf. De Indonesiërs hadden absoluut geen textiel meer,
wel voedsel. De Nederlandse vrouwen hadden vrij veel textiel mee de kampen in
genomen, en omdat ze welvarender waren dan de inheemse bevolking, hadden ze
ook meer over na die vier jaar. Het smokkelen over het gedèk was absoluut verboden:
de Japanners straften de Nederlandse vrouwen zwaar. Mevrouw Van Empel moest
het verplicht meemaken: ‘We moesten in een groep blijven staan bovenop een kleine
heuvel. Enige tientallen meters verder en iets lager dan de plek waar wij stonden,
zaten de arme vrouwen. Zij hadden moeten knielen in twee rijen van zes; daarna
was er een dikke bamboestam in hun knieholten gelegd, waar zij dan met hun volle
gewicht op moesten zitten, urenlang, in de brandende zon. Het ellendigste was nog,
dat enige vrouwen dysenterie hadden en noodgedwongen alles moesten laten lopen,
ten aanschouwe van ons en het Jappentuig. Het was hartverscheurend, en daarbij
kwam nog een zeker zelfverwijt en schuldgevoel toen ik mij afvroeg of ik uit
solidariteit daar eigenlijk niet ook bij had moeten zitten (mevrouw Van Empel had
een keer aan de smokkelarij meegedaan, tp).
En zo stonden wij daar, eindeloos lang, in de stille gloeiendhete midVervolg op pagina 24
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Wat resteert zijn de verhalen
De geschiedenis van de strijd om de democratisering van de
universiteit
Macht en inspraak De strijd om de democratisering van de Universiteit
van Amsterdam door Prof. Dr. Frits de Jong Edz. Uitgever: Ambo, 439
p., f50,Cyrille Offermans
Eerstejaars studenten schijnen elkaar tegenwoordig hun collegedictaten niet meer zo
gemakkelijk te lenen. Ze zouden er hun concurrentiepositie alleen maar door
verzwakken, studenten zijn immers kleine zelfstandigen. Op zich is dat niet nieuw,
nieuw is alleen de graagte waarmee ze die rol tegenwoordig spelen.
Het ziet ernaar uit dat de stroomlijning van de universiteiten, die na jarenlang getreuzel
nu toch met straffe hand schijnt te worden aangepakt, eindelijk de zelfstandige
individuen gaat opleveren waar in humanistische vormingsidealen al van oudsher
sprake van is. Zelfstandig, maar dan in de hondse variant - likkend naar boven,
grommend en happend naar links en naar rechts: een wrange karikatuur van het beeld
van de student dat de hervormingsgezinde studentenbeweging zo'n jaar of twaalf
geleden voor ogen stond. Maar van die studentenbeweging resteren dan ook alleen
nog maar wat verhalen.
Tot die sombere conclusie komt ook Frits de Jong Edz in zijn ter gelegenheid van
het 350-jarig bestaan van de Universiteit van Amsterdam geschreven Macht en
inspraak, een geschiedenis van ‘de strijd om de democratisering van de Universiteit
van Amsterdam’, zoals de ondertitel van het boek luidt. Niets illustreert de
tegenwoordige desinteresse in die strijd duidelijker dan de manier waarop De Jongs
studie tot stand is gekomen. In een ‘Verantwoording’ maakt hij daar melding van.
‘Toen in het voorjaar van 1976 het College van Bestuur van de Universiteit van
Amsterdam hem, die de schrijver van dit boek zou worden, benaderde met de vraag
of een studie te maken viel over de democratisering van de universiteit, begon hij
naar een bij dat onderwerp passende werkwijze te zoeken. De vorm werd gevonden
in die van een project, waarbij studenten en staf gezamenlijk zouden optrekken. In
verband met de te verwachten grote toeloop werd het project weids opgezet. Na
inleidende studies en als voldoende kennis opgedaan zou zijn, ook uit de mond van
diegenen die bij het democratiseringsproces als voor- of als tegenstander een
vooraanstaande rol hadden gespeeld, dienden ook meningen en ervaringen van allen
(per steekproef) nagegaan te worden, die de grote verandering ondergaan hadden:
de toenmalige studentenbevolking en de leden van het personeel der universiteit. Zo
ver is het nooit gekomen.’

Betrouwbaar
De belangstelling van studentenzijde was al direct geringer dan verwacht; en in de
loop van de jaren die volgden werd de groep eerst uitgedund van eenentwintig tot
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zes, waarna De Jong ten slotte alléén overbleef. Een rampzalige ontwikkeling moet
dat voor hem zijn geweest. Niettemin heeft hij zich in zijn eentje uitstekend, op de
van hem bekende ouderwets-degelijke wijze van zijn taak gekweten. Macht en
inspraak mag dan niet zozeer een spannend boek zijn, een boek dat door theoretische
diepgang, verrassende combinaties of briljante beschrijvingen dwingt tot doorlezen,
wél lijkt het me betrouwbaar in de weergave van de feiten en ook betrekkelijk
volledig. Gezien de enorme stapels officiële documenten en de indertijd niet aflatende,
vanuit verschillende instituten over Amsterdam uitgestorte stencillawines, waar De
Jong zich doorheen heeft moeten wroeten, is alleen dat al geen kleinigheid.

De Jong noemt zijn boek bescheiden ‘een “ouderwets” beschrijvend, zij 't hier en
daar wel vergelijkend, geschiedverhaal’. Dat is het ook wel, maar het is onvermijdelijk
ook méér. De geschiedenis van de democratisering van de Universiteit van Amsterdam
heeft zich nu eenmaal niet in een vacuüm afgespeeld. Ze is - zeker in de turbulentste
jaren - verweven met buiten-universitaire lokale gebeurtenissen (Provo, Kabouters),
met gebeurtenissen in andere universiteitssteden (Groningen, Nijmegen en Tilburg
vooral), met landelijke politieke ontwikkelingen (van de wederopbouw direct na de
oorlog, de economische expansie daarna, tot de crisissituatie en het socialistische
broekriemrealisme van nu) en internationale ontwikkelingen (de negerbeweging in
Amerika, het bloedbad in Mexico, Praag, Parijs, en natuurlijk vooral Vietnam). Alleen
de selectie uit dat materiaal en de manier waarop al die uiteenlopende zaken
gecombineerd worden, is uiteraard al een kwestie van interpretatie, dus ook van
verklaringen. Maar gelukkig blijft dat bij De Jong altijd een meervoud, nergens is
hij op zoek naar één essentiële oorzaak.
Toch is Macht en inspraak niet het boek van een alles relativerende buitenstaander,
dat zou ook moeilijk hebben gekund: De Jong heeft de door hem beschreven
ontwikkelingen voor een deel actief meegemaakt. Hij was een van de weinige
Amsterdamse hoogleraren die consequent een zo groot mogelijke democratie hebben
voorgestaan, zonder zich daarmee ook in alle opzichten met de contesterende
studenten te identificeren. In zijn boek loopt hij met zijn sympathieën en antipathieën
niet te koop, maar verbergen doet hij ze zeker ook niet.

Voorzichtig
Dwarsliggende, zich vergalopperende of doodeenvoudig on- of anti-democratische
autoriteiten krijgen ongezouten kritiek. Den Hollander die de studenten syllabi
weigerde; Drechsel die het beheer van de universiteit aan beroepsbestuurders wilde
overlaten; Belinfante die het ‘one-man-one-vote’-principe niet meer dan een loze
kreet vond; Maris, Posthumus en Van Os met hun onzalige hervormingsplannen;
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Van der Velde die, eenmaal wethouder, van de ene dag op de andere (21 september
'70) het door de Asva gesteunde stafplan liet voor wat het was en boog voor de
minister; De Groot, Daudt en Broekmeyer die in hun verzet tegen de wildgroei van
democratiserende instituten overal communistische infiltranten aan het werk zagen
en uit naam van de Zuivere Waardevrije Wetenschap democratie zo ongeveer
gelijkstelden aan fascisme.
Maar de kritiek geldt evengoed voor een deel van de activisten. Voor de Rode
Jeugd, die al vroeg met de botte bijl om zich heen sloeg, maar ook voor die studenten
die zich - vooral na de Maagdenhuisidylle (‘Wij zijn erin geslaagd in een algemene
vergadering iederVervolg op pagina 24
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Wat resteert zijn de verhalen
Vervolg van pagina 21
een voortdurend te laten discussiëren,’ citeerde de Volkskrant; ‘mensen, wij zijn
gelukkig,’ vatte Bertus Hendriks de stemming samen) - tot speerpunt van de
arbeidersbeweging uitriepen en de universiteit tot front in de klassenstrijd wilden
maken, heeft De Jong weinig begrip. ‘Het is enerzijds de vraag of de mogelijkheid
van maatschappelijke omwenteling niet al te geestdriftig als de consequentie van de
universitaire vernieuwing gezien wordt, en anderzijds of niet al te gemakkelijk het
overwicht van docenten, dat nodig is voor het thuisraken van leerlingen in de
“disciplines” der vakken alvorens zij er zich vrij kunnen bewegen, als overeenkomstig
wordt gezien met de autoritaire macht in bedrijven en diensten,’ kritiseert De Jong
voorzichtig. Misschien soms wat te voorzichtig. Wat meer ironie zou het boek
leesbaarder en het kritische engagement van de schrijver alleen nog maar sterker
hebben gemaakt. Over de dodelijke ernst bij voorbeeld van studenten die van Mao
leren ‘dat er essentiële én onbelangrijke tegenstellingen zijn’, had hij zich wat mij
betreft best wat vrolijker mogen maken. Maar in het algemeen moet toch gezegd dat
De Jong distantie en engagement goed weet te combineren.
Aan het eind van het boek, als De Jong constateert dat er tegenwoordig geen hond
meer vraagt naar ‘alternatieve wetenschapsbeoefening en maatschappelijke
relevantie’, dat de universiteit van haar kant ‘geleerdheid meer duldt dan dat ze haar
vereert’, is er onmiskenbaar sprake van enige weemoed. Maar Belinfante zei het al
bij zijn afscheid in '71: ‘De oude humanistische gedachte dat wetenschap een
onafhankelijke activiteit van onderzoeken is, die met de wereld geen of weinig
aanrakingspunten heeft, is verlaten.’ Maar hij bedoelde geenszins dat die activiteit
- zoals de studenten wilden - dienstbaar zou worden gemaakt aan de emancipatie
van onderdrukten en achtergestelden. Nee: ‘een efficiënte, moderne bestuursvorm,
die aan de eisen van een technische beschaving moet voldoen, zal de chaos waarin
we geraakt zijn moeten beheersen.’ Wetenschappelijk onderwijs in dienst van de
‘technische beschaving’, dat is iets anders dan de cultuuroverdracht waarover
Belinfante zich kort daarvoor nog zo bezorgd had getoond. En ook heel wat anders
dan het realisme dat Jan Romein in 1945, aan het begin van de door De Jong
beschreven geschiedenis, bepleitte: een realisme met een flinke dosis ‘utopisme’
omdat elke politiek anders ‘onvermijdelijk in een behoudende belangenpolitiek
ontaardt’ Het is niet verwonderlijk dat Frits de Jong Edz, in dit tijdperk van
hyperrealisme sec, zijn boek aan Jan Romein heeft opgedragen.
■

Observatie uit de Japanse kampen
Vervolg van pagina 20
dag. Er scheen geen eind aan te komen. De arme vrouwen op de boomstammen
begonnen ernstige tekenen van uitputting te vertonen, en nog steeds werd er geen
eind gemaakt aan de marteling.
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Maar het allerergste kwam nog. Nadat er in ons gevoel uren verstreken waren,
liepen er een paar Jappen op de boomstammen toe en bevalen de vrouwen overeind
te komen. De bamboes werden weggehaald en plotseling begonnen de vrouwen over
de grond te rollen, krimpend van ondraaglijke pijnen, kreunend en gillend in
onduldbare foltering. Ik begreep eerst niet wat er toch gebeurde, tot iemand mij
toefluisterde dat de pijn veroorzaakt werd doordat de urenlang afgesneden
bloedsomloop weer op gang kwam. Deze walgelijke marteling laat totaal geen sporen
na. Enkele seconden later begon alles voor mijn ogen te draaien - de gillende vrouwen,
de gloeiende zon, de bomen en de Jappen - en toen viel ik flauw.’ (cursiveringen tp)
Mevrouw Van Empel vond haar man terug. Haar vriendin in het kamp, Gon
Boissevain, was weduwe toen de bevrijding kwam. Mevrouw Boissevain heeft haar
ervaringen als inleidingen bij de hoofdstukken uit het dagboek van mevrouw Van
Empel geschreven. Veel stemt overeen, maar zij had twee kleine kinderen die
bovendien veel en ernstig ziek waren. De herinneringen en dagboekaantekeningen
vormen tezamen een document dat heel bijzonder is.
■
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Koekoeksjong en wisselkind
Het ‘begenadigde en gedoemde’ temperament van Patrick White
Flaws in the Glass A Self Portrait door Patrick White Uitgever: Jonathan
Cape 272 p., f48,20 Importeur: Keesing
Nienke Begemann
Toen Patrick White, de Australische romancier, in 1973 de Nobelprijs kreeg, was
hij niet geheel onvoorbereid, behalve op de lawine van journalisten uit de hele wereld
die hem die dag zelf en de volgende weken bedolf. Door die prijs - waarin hij voor
de literatuur trouwens weinig ziet - is zijn leven voorgoed veranderd, op een manier
die hem kennelijk nog dagelijks met irritatie vervult. Of Flaws in the Glass, zijn
autobiografie, of liever zelfportret, ook een van de gevolgen is van de prijs en de niet
aflatende jacht op de details van zijn persoonlijk leven, laat hij in het midden, maar
het zou me niet verbazen. Te meer omdat het boek, als je het aandachtig leest, eigenlijk
bestaat uit een serie van portretten van familieleden, vrienden en landschappen, die
in zijn leven een rol hebben gespeeld, segmenten zijn geworden van zijn
persoonlijkheid als kunstenaar - en niet uit onthullingen van saillante feiten. De
tweede helft van het boek beschrijft overigens reizen naar Griekenland en korte
ontmoetingen met al dan niet beroemde mensen. White blijft gereserveerd - afwerend,
voorzichtig met wat hij prijsgeeft aan de wolven.
Patrick White werd geboren in 1912, uit Engels-Australische ouders. Zijn vroege
jeugd bracht hij door in Australië, in de zorg van een Schotse nanny, die, zoals zo
vaak gebeurde, zijn eigenlijke moeder werd. Zijn echte moeder, Ruth, was mooi en
snobistisch en stond erop dat haar zoon naar een Britse public school, Cheltenham,
werd gestuurd waar hij de zo langzamerhand klassieke miserabele jaren doorbracht
die hem moesten voorbereiden op Cambridge. De eenzame schooljaren werden nog
bemoeilijkt door Whites koloniale achtergrond - Commonwealthstudenten worden
nog steeds maar half geaccepteerd aan Britse onderwijsinstellingen, hoe blank ze
ook mogen zijn.
Whites vader was een veel grond bezittende veeboer, die niet opgewassen was
tegen de energie en sociale ambities van zijn vrouw, en emotioneel te gereserveerd
voor zijn zoon. Patrick voelde zich dan ook al vroeg een koekoeksjong en een
wisselkind. Ook in dit boek blijkt White zich nog steeds een ‘freak’ te voelen, een
getekende, begenadigd of gedoemd met een temperament dat hem voorbestemde om
kunstenaar te worden. Deze uitzonderlijkheid weegt bij hem kennelijk zwaarder dan
zijn door hem zelf probleemloos geaccepteerde homoseksualiteit, die hem in staat
heeft gesteld zich als een kameleon in te leven in zowel de vrouwelijke als de
mannelijke figuren in zijn romans (zonder merkbare voorkeur voor een van beide)
en die bovendien geresulteerd heeft in een nu al veertig jaar durend huwelijk met
een Alexandrijnse Griek, Malony Lascaris.
Deze gelukkige, permanente relatie in een land en een provinciale cultuur waar zeker
in de eerste jaren (ze vestigen zich permanent in Australië in 1948) homoseksualiteit
niet bepaald geaccepteerd was, is het enige aspect dat in zekere tegenspraak lijkt te
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zijn tot Whites in wezen oer-romantische kunstenaarschap. Hij ontmoet Lascaris in
Alexandrië tijdens de oorlogsjaren die hij als Intelligence Officer bij de RAF in
Afrika en Egypte doorbrengt, en die in het eerste deel van Flaws in the Glass tamelijk
uitvoerig worden belicht, in tegenstelling tot zijn studietijd aan King's College,
Cambridge, die nauwelijks enige nadruk krijgt. In Cambridge studeerde hij Duits en
Frans en ontmoette uit de verte Auden en Spender; na zijn afstuderen vestigde hij
zich in Londen, als beginnend professioneel schrijver. Zijn eerste romans trokken
nauwelijks enige aandacht, en het uitbreken van de oorlog en zijn dienstnemen bij
de RAF onderbraken zijn beginnende carrière effectief. Als hij weer gaat schrijven,
na de oorlog, is het in Griekenland en Alexandrië in het gezelschap van Malony. De
terugkeer naar Australië is Malony's idee, White was liever in Europa gebleven. Het
is vreemd te bedenken dat hij dan waarschijnlijk nooit de romans had geschreven
die hem nu tot een auteur van wereldformaat hebben gemaakt, en Australië tot een
geografisch en imaginair herkenbaar deel van de ‘world of the mind’.

Jacobsworsteling
Whites verhouding tot Australië is altijd ambivalent gebleven: hij bemint het land
en kijkt neer op de bewoners, vooral de sociale, politieke en academische bovenlaag.
Toch fungeert hij in zijn romans als cartograaf en mythemaker van dat continent.
Voss, en The Tree of Man zijn epossen over het land en de oorspronkelijk kolonisten
zoals Hawthorne en Cooper (en vele anderen) ze hebben geschreven over Amerika.
The Vivisector, misschien zijn beroemdste boek, is een ander soort epos, en staat
dichter bij de Europese traditie van de bildungsroman van de kunstenaar, zoals we
die sinds Goethe kennen. In dit boek laat White zich het best kennen als de
romantische schrijver die hij in wezen is. Hurtle Duffield, door een rijke familie
letterlijk gekocht van zijn wasvrouw-moeder en zijn vader die handelt in oude flessen.
Zijn leven als kunstenaar is een tocht terug naar de bronnen van zijn bestaan, en een
Jacobsworsteling met een engel, of een godheid, de dood, de oneindigheid, die hem
in de diepste afgronden werpt en hem alleen af en toe kleine spranken illuminatie
verschaft. Eenzaam, getekend, en ten slotte om de verkeerde redenen beroemd, leeft
hij het leven dat in de Europese overlevering het archetype van het bestaan van de
gedoemde, halfverlichte, vernietigende kunstenaar is geworden.

Bekering
Het is een van de vreugden van Flaws in the Glass dat Whites eigen leven onder die
doem lijkt te zijn uitgekomen; ook al maakt hij geen geheim van de intensiteit van
zijn worsteling met zijn demonen, toch is de toon van het boek licht, ironisch, niet
gekweld. Dit zelfportret is dan ook opgedragen aan Malony, die White beschouwt
als een duidelijk beter mens dan hij zelf - een man die in hun moeilijke jaren als
amateur-boer zijn rug blijvend verpestte door de strijd tegen het onkruid, en zich zelf
in de buurt verhuurde als grasmaaier als er niet meer te eten was, terwijl de astmatische
White verder kon schrijven, als hij zijn twee illegale koeien gemolken had en de
boter had gekarnd. De liefde voor Malony, en voor Malony's Griekenland, en voor
sommige andere mensen en kinderen, geven een kleur aan dit boek die anders is dan
de faciele warmte die White zo veracht in de Australiërs.
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Voor de christelijke naastenliefde, die ondiscriminerend dient te worden uitgestort
over alles en iedereen heeft White dan ook geen geduld: ze past niet bij zijn opvatting
van de gewelddadige werkelijkheid en niet bij zijn religieuze ervaringen. Hij werd
pas echt bekeerd toen hij, midden in de ellende van het niet echt begeerde en zeker
niet beheerste boerenbedrijf achterover viel in de modder met een blad overal
heenschietende etensbakken voor een nest honden in de kennel. God vervloekend
die hem in deze rotzooi had neergegooid, en opkijkend naar de regenlucht boven
zich, gaf hij de strijd op. Het is een overtuigend verhaal, net zo overtuigend als de
ouwehoerderige dagelijkse telefonades met D., die aan het eind van het boek
‘letterlijk’ worden gerapporteerd.
Flaws in the Glass is geschreven vanuit de overtuiging dan niemand ooit iemand
anders kan kennen, niet de mens van wie hij het meeste houdt en zeker niet zich zelf
- alle spiegels waarin men zich zelf ziet, vertekenen. Na een roman als The Vivisector
- een getransponeerde autobiografie - is het een opluchting White in zijn eigen spiegel
toch te zien bloeien, al worstelt hij met de angsten van de ouderdom en de dreiging
van de aankomende oneindigheid, en om hem op een foto, genomen door een achtjarig
achterneefje, in zijn tuin te zien zitten aan een tafel met een mooie, moderne theeketel
erop.
■
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Het huis als zetstuk
Nieuwe gedichten van Willem van Toorn
Het landleven door Willem van Toorn Uitgever: Querido, 37 p., f17,50
Rein Bloem
Bijna de helft van het volledige werk van Willem van Toorn, proza en poëzie, verwijst
in zijn titels naar het verleden en de reconstructie daarvan: Terug in het dorp, De
feesten zijn voorbij, Kijkdoos, Landschap voor een dode meneer, Simulatiespel,
Bataafsche Arcadia, Herhaalde wandeling. Niet alleen wordt het benarde heden de
rug toegekeerd, maar het verleden moet zó worden nageleefd, dat het zich voorbij
het nu uitstrekt in de toekomst.
Nog sterker: wat dierbaar is in het heden en daar de kans loopt ongelukkigerwijs aan
het eind te komen, wordt in het dode verleden ondergebracht om zo eindeloos voort
te kunnen bestaan. In ‘Paolo Uccello, De slag bij San Romano’, in Van Toorns nieuwe
dichtbundel Het landleven, gaat dit zo in zijn werk:
Gestold zal dit geweld de tijd weerstaan.
Ik berg je in de heuvels, achteraan,
verscholen achter hagen voor het oog,
leesbaar voor wie tot het verdwijnpunt gaan.

Wat het leven niet samen kan brengen, moet de poëzie maar doen, op eigen kracht
of geholpen door een schilderij, een tekening of foto's: de titelreeks gaat zelfs annex
vier foto's (van Theo Baart) die vier verschillende stadia van één huis laten zien: het
voorontwerp - er is alleen nog maar landschap en een idee - de voltooiing, de afbraak,
de herinnering die weer het zicht opent op het landschap.
Huis is een hoofdthema in Van Toorns werk, bijna een obsessie. Diepgravers
kunnen nu denken aan het zieleleven; in die zin is er zelfs een heel boek gewijd aan
‘het huis’ in Achterbergs poëzie (Mevr. Ruitenberg-De Wit). Maar zo ver hoef je
niet te gaan, je kunt dichter bij poëzie blijven: het gedicht als geheime, van de wereld
afgezonderde plek waar Doornroosje voor een lang en gelukkig leven wordt wakker
gekust. Net als Achterberg noemt Van Toorn dat Doornroosjemotief bij name en zo
is er veel wat aan Achterberg doet denken, hele zinnen klinken als een echo van die
andere goochelaar met de tijd. Maar er is wel een beslissend verschil: Achterberg
haalt een dode figuur in, plaatst haar (of het) in een actueel gedicht, voor zolang als
dat duurt en dat is maar kort. Van Toorn bant een levende figuur uit het heden en
geeft die (dat) dan honderd jaar op zijn minst de tijd:
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Uit: Het landleven, foto van Theo Baart
Maar vaak hoop ik dat dit papier
nooit vergaat of vergeelt,
zodat honderd jaar van hier
of nog veel verder een heel
lieve maar ook zeer eenzame
latere, liefst een dame,
het stof van de bladzijde veegt
en letter voor letter leest:
eindelijk eindelijk samen.

Van Toorn speelt een eigenaardig spel: hij schaakt de dame naar het verleden toe,
in de hoop op een positieverwisseling, een lange rokkade in de toekomst.

Escape
Dat tijdverdrijf lijkt een gevaarlijk zich onttrekken aan het hedendaagse leven te zijn,
een escape die niets meer van doen heeft met de realiteit. In de reeks Engelse suite
krijgen twee gelieven op vakantie van ‘de lady van de manor’ de sleutel van het huis;
ze doen alsof ze er thuis zijn, ze leven zich in, begraven zich in bed, maar het wordt
al weer ochtend en de ik wacht:
roerloos op de voetstappen langs het pad:
de landheer met de honden, om de pacht.

Er is geen kans zich levend te begraven, er moet tol betaald worden, wacht u voor
de hond! Er is wel degelijk bewustzijn van de alledaagse werkelijkheid, al staat die
dan in het teken van het afbreken van de liefde, van afbraak in het algemeen. Met
veel ironie speelt dit motief in de foto-reeks: Huis 1 is ondanks de bouwvergunning
een irreëel project: een huis waar de winter niet kan doordringen; een nest. Huis 2
voegt verschillende tijden samen (zo vol van opgestapelde tijd) in een poging om
het leven vast te houden en op fictieve wijze onder dak te krijgen:
Het kind voelde de levens slapen
onder het onaantastbaar dak.

Een mooie droom, maar de bulldozer komt in actie en het huis is niet meer. Het hout
wordt uit dit beeld gereden. Dat zie je zo'n beetje op de belendende foto, maar die
blijft toch een vrij platte aangelegenheid. Dit beeld is meer dan een verwijzing naar
die foto, het is ook een reflectie van de poëzie in dit stadium, in deze momentopname
van actuele afbraak waar weinig aan schijnt te doen.
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Maar er is nog een slotstuk: Decor, waar in een nieuwe ruimte en een nieuwe tijd
weer een huis ontstaat, dit keer niet met de ramen dicht, maar wijd open!
het wijd waaiend landschap. Werkelijkheid.

Het gefixeerde huis, het vastgelegde verleden, krijgt weer speling, omdat het als
zetstuk gebruikt wordt. Een papieren poging om de tijd open te houden.
Het landleven is, hoe bescheiden in omvang en eenvoudig van zetting ook, een
programmatische bundel. Van Toorn zet nog eens helder zijn motieven uiteen, hij
legt zijn troeven op tafel en bouwt er een kaartenhuis van. Idyllisch, arcadisch is het
landleven allang niet meer, een veilig onderkomen hoeft men er niet aan te zoeken,
men krijgt er geen poot meer aan de grond. Maar wie weet, in het zweet zijns
aanschijns, kan een dichter het nog rooien.
■
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Het reddende vliegertouw
Het zwerven en de rust van de bibliotheek der Maltezer ridders
Bibliotheken

Boudewijn Büch
William Makepeace Thackeray bezocht het eiland Malta - waarop de hoofdstad is
gelegen van de huidige Repubblika Ta' Malta, die bestaat uit drie hoofdeilanden en
nog wat kleingoed - in 1844. Hij beschreef zijn bezoek aan de hoofdstad Valletta in
een boek met de cumbersome title: ‘Notes of a Journey from Cornhill to Cairo by
way of Lisbon, Athens, Constantinople and Jerusalem, performed in the steamer of
the Peninsular and Oriental Company’. In de nauwelijks twaalf uur dat Thackeray
op Malta verbleef bezocht hij met een panische ijver bijna alle bouwwerken die aan
de Knights of St. John (de Maltezer ridders) herinnerden.
Voor zover valt na te gaan bezocht Thackeray niet de Royal Library. Het bezoek aan
Malta, op de heenreis, werd echter gevolgd door een bijna drie weken durend verblijf
op de terugreis. Bij deze gelegenheid bezocht de romancier de bibliotheek wél. Hij
schreef: ‘Er is een goede, oude bibliotheek stampvol met goede, oude boeken (geen
werken betreffende moderne wetenschap, reizen en geschiedenis maar goede, oude
nutteloze boeken uit de laatste twee eeuwen) en niemand valt je lastig door deze
boeken te lezen.’
Ook Byron was op Malta. De lord hield er een duister, amoureus verblijf in de
nazomer van 1809. Hij moet er een ‘eeuwigdurende hartstocht’ voor een zekere
Constance Spencer hebben doorgemaakt. Het lordschap zal geen tijd hebben gehad
voor boeken en bibliotheken. Vóór deze vlammende passie overigens ook al niet. In
het testament dat Byron vlak voor zijn Maltees verblijf opmaakte (14 juni 1809)
vermaakte hij bij voorbaat zijn gehele Britse bibliotheek aan de Earl of Clare. Maar
niet alleen Byron was somber vertrokken uit Engeland. Ook Coleridge reisde
wanhopig naar Malta met het voornemen aan zijn opiumverslaving ontrukt te worden.
Op 18 mei 1804 arriveerde hij op het rotseiland. Tijdens zijn verblijf sprak hij de
opium opnieuw en hevig aan. Het kan bijna niet anders dan dat hij de Royal Library
bezocht heeft. Berichten heeft de treurige Coleridge er helaas niet over nagelaten.
Walter Scott bezocht Malta in 1831. Hij visiteerde de bibliotheek en maakte in de
nacht van 12 op 13 december een aardbeving mee. Toen hij in de ochtend van 13
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december 1831 naar Napels zeilde, kon hij niet weten dat het grootste gedeelte van
de boeken in de bibliotheek van de planken was gestort. Een kleine gedenktegel aan
de westelijke havenzijde van Valletta herinnert aan het bezoek van Walter Scott.
De schok van 13 december werd op de dag af 143 jaar later gevolgd door een klein
schokje. The Royal Malta Library (die daardoor ‘Library of the Order’ had geheten)
werd op onafhankelijkheidsdag omgedoopt in National Library. Geen Maltees noemt
haar echter zo. Zoals ook geen mens weet waar het Misrah Ir Repubblika (het ‘Plein
van de Republiek’) ligt. Het ligt op dezelfde plaats als Queens Square en iedere
Vallettaan noemt het zo. Voor de bibliotheek, gebouwd aan het einde van de
achttiende eeuw, staat nog steeds, in opgepoetste glorie, het standbeeld van koningin
Victoria dat gehouwen werd door de Siciliaan Guiseppe Valenti. Er is waarschijnlijk
geen bibliotheek op deze wereld die zoveel op en neer bewogen heeft als de Maltezer
boekerij.

Boudewijn I
Haar geschiedenis begint op zijn laatst in 1113 toen paus Paschalis II de Orde van
St.-Jan wettelijk bekrachtigde. In dit bestek gaat het te ver een exposé te geven over
het fenomeen Kruistochten, de Tempeliers en de koningen van Jerusalem. Zij vermeldt
dat de Ridders van St.-Jan met hun spullen uit het Heilig Land vertrokken, op Cyprus
terechtkwamen en vervolgens tweehonderd jaar doorbrachten op Rhodos (tot 1522).
De ridders hadden een eigen nationaliteit en een eigen staat. Ondanks allerlei
afscheidingen en opheffingen hebben sommige ridders die nog steeds. In Valletta
vindt men tot vandaag een Embassy of the Order of the Knights of St-John. De
politieke status van de huidige ridders is zowel uitermate ingewikkeld als
wankelmoedig.
Terwijl de middeleeuwse ridders op de Middellandse Zee voeren, bezaten zij reeds
een schat aan documenten en handschriften. Bij voorbeeld de oorkonde uit 1107
waarin koning Boudewijn I van Vlaanderen (of: Jerusalem) aan de ridders een stuk
land bij de berg Tabor schonk. De oprichtingsbul van Paschalis II bestaat ook nog
steeds. Quentin Hughes spreekt in zijn Fortress (Londen 1969) er zijn verwondering
over uit dat deze en veel meer, andere documenten tijdens de talloze wilde reizen
van de ridders ‘niet verbrand zijn, niet in zee gevallen zijn en niet gestolen werden’.
Men kan ze inderdaad bezichtigen in de bibliotheek.
Het gebeurt niet vaak dat een bezoeker vraagt om een handtekening van keizer
Karel V. Als ik vraag naar de akte van ‘Schenking van de eilanden Malta en Gozo
op 23 maart 1530 aan de Orde van de Ridders van St.-Jan van Jerusalem’ wordt deze
mij tijdens een bezoek aan de bibliotheek getoond en kan ik haar vrijelijk aanraken.
De oorkonde van mijn naamgenoot Boudewijn I is helaas zoek. Maar de handtekening
onder de schenkingsakte van Karel V, met een enorm lakzegel in apart foedraal, is
er in al haar glorie. Tussen 1522 en 1530 zwierven de ridders op boten, geroeid door
slaven die buitengemeen hard met zwepen werden aangevuurd, over de Middellandse
Zee. Af en toe deden zij land aan, doch het grootste deel van de tijd doorstonden zij
stormen en vijandige zeeoorlogen. Het ridder-archief heeft bijna acht jaren gedeind
over huizehoge golven en langs vervaarlijke klippen. Zeer waarschijnlijk door een
bevel vanuit de hemel is er niets verloren gegaan. Toen de ridders eenmaal op Malta
een zekere rust vonden, konden zij hun kostbaarheden op de plank zetten. In 1565
kwam er een einde aan die rust. De Turken vielen Malta aan met tweehonderd schepen
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en veertigduizend soldaten. Hoe de ridders met behulp van de Maltezer bevolking
deze slag wonnen, kan men lezen in Ernle Bradfords adembenemende boek The
Great Siege (Penguin-pocket, laatste druk 1981).
De ridders hebben vaak stukken verkocht uit hun bezit. Ondanks dat is er veel
overgebleven. Er is, zoals vermeld, minder vergaan door rampen dan door verkoop.
In 1669 kreeg de bibliotheek opnieuw een grote opdonder: een aardbeving hielp
bijkans heel Valletta op de knieën. Wonderwel bleef het ridder-archief en de
bibliotheek gespaard. Maar niet het gebouw waarin de spullen opgeslagen waren. In
1786 besloot de Orde tot het bouwen van een echte bibliotheek. Een zekere Bailli
Jean Louis Guerin de Tencin fourneerde het benodigde kapitaal en Stephano Ittar
ontwierp het gebouw. De bibliotheek zou rust krijgen tot 1940. In dat jaar woedde
de Tweede Wereldoorlog reeds. Italiaanse bommenwerpers, ijverig geassisteerd door
Duitse vliegtuigen, zouden half Malta platleggen. Over de vergeten strijd om Malta
is inmiddels een kast boeken volgeschreven. Indien een lezer Micaleffs When Malta
stood alone (Malta, 1981) of het ooggetuigenverslag van Hogan Malta; the triumphant
Years 1940-1943 (Londen, 1978) ter hand wil nemen wordt het des te
onvoorstelbaarder dat de boeken deze luchtoorlog overleefden. In 3340 luchtaanvallen
stierven vijftienhonderd Maltezers; werd er bijna 12 miljoen kilo aan springstof over
Malta uitgestort en werden tweeduizend Maltezers zeer ernstig gewond. De boeken
bleven behouden. Opnieuw sloeg het wonder toe in de bibliotheek van Malta.

Zeven uur
Het is een warme dag in januari 1982. Terwijl Nederland op de schaats staat betreed
ik, twintig graden Celsius, de trappen van de National Library. Dom Mintoff heeft
zojuist de verkie-
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zingen, op een haar na, gewonnen. De gevel van de Maltezer bibliotheek is grijs en
bouwkundig interessant. Achter zware deuren vertoont zich een stoffige hal. Links
kan men via een slecht in de hengsels hangende deur de Archives of St. John betreden:
de immense hoeveelheid documenten die niet in de bibliotheek zelf uitgestald kan
worden. Rechts leidt een trap naar de eerste etage. Langs de brede trap staan
borstbeelden opgesteld van onbekende grootheden als Dun Karm (1871-1961) en
John Hookham Frere. Aangekomen op de eerste etage vertoont de hal zich aan de
toeschouwer nog het meest als een derderangs Empire-ontwerp. Het geheel is
getoonzet in een flakkerende-kaarsen-tint.
Door een deur met ruitjes en koperen handgrepen ziet men een bibliotheekzaal
van een onovertrefbare negentiende-eeuwsheid. Heren in oud-modische kostuums
bestuderen courantenleggers op lezenaars, vervaardigd uit mahoniehout en gerand
goudleder. Voor in de zaal is een soort cour vrijgehouden, afgehangen met groen
textiel, waar het bestuur van de boekerij haar vergaderingen houdt. Zij is gebouwd
in het balustrade-model. Op een paar meter hoogte gaat een smalle, met portretten
versierde, gaanderij de zaal rond. Op deze gaanderij is slechts het geloop van
beambten toegestaan. De tijd staat stil, zoals blijkbaar in de hele mediterrane
republiek: iedere klok staakt of loopt tenminste achter. In de bibliotheek hangen
verscheidene uurwerken: terwijl het halftwaalf is bij mijn binnenkomst, wijst een
klok zeven uur aan en een andere tijdmachine negen uur.
Bordjes wijzen de bezoeker op ‘Silence’. Ondertussen praten de bezoekers luidop.
In het midden van de zaal zetelt op een verhoogd plankier een functionaris achter
een keukentafel die aantekening houdt van de uitlenen. De heer die vanwege
invaliditeit de handen nauwelijks adequaat kan gebruiken rent op en neer om
gevraagde boekwerken naar de tafel te brengen. De uitleen-functionaris wisselt met
een lener luidruchtig Maltezer nieuwtjes uit. Oude mannen die couranten bestuderen
aan gereserveerde tafels geven geen krimp.
Zoals iedere bibliotheek die voor 1900 werd ingericht is ook deze een
rariteiten-kabinet. Achter in de zaal bevindt zich een zuil opeengestapelde blokken
steen die de geologische opbouw van Malta moet voorstellen. Een kopie van de Steen
van Rosetta en een papier-geplakte globe maken van deze bibliotheek een verloren
gewaande droom.

Rubricering
De Maltezer collectie is een van de voornaamste op het gebied van de geschiedenis
der kruistochten en de mediterrane historie. De kaartverzameling en collectie atlassen
is onvoorstelbaar prachtig. Helaas slecht geconserveerd. Een korte controle leert dat
de bibliotheek veel atlassen en boeken bezit die niet of nauwelijks voldoende
beschreven zijn. Als ik probeer Francisco Balbi di Correggio's beroemde
ooggetuigenverslag (Barcelona 1568) van de ‘Great Siege’ in de catalogus op te
zoeken, gelukt dat niet. Toch moet de bibliotheek er twee exemplaren van bezitten.
De rubricering van de National Library is ouderwets. Boven de kasten is in stofgouden
letter het alfabet geschilderd. Men houdt dan ook voor een groot gedeelte de volstrekt
verouderde Dewey's Decimal Classification aan. Deze is alfabetisch én op jaartal
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van verschijnen. Zij verwijst vervolgens naar ‘letter of press, number of shelf and
number of plate’. Men zou met deze complicaties nog kunnen leren leven, ware het
niet dat er afgezien van het systeem-Dewey andere nevensystemen gehanteerd worden
die gedeeltelijk getypt en voor een ander gedeelte handgeschreven in grote folianten
zijn ingeklaard.

De Nationale Bibliotheek van Malta

Volgens het Dewey-systeem ervaart de lezer dat de Nationale Bibliotheek twee
boeken aangaande Goethe bezit. Het zijn twee boeken met gesprekken van de Duitse
dichter. Volgens een andere rubricering komt men tientallen boeken van en over
Goethe (in de Italiaanse tongval) tegen - waarbij blijkt dat men in 1934 is opgehouden
Goetheana te verzamelen. Weer een andere ingang leert dat German Fiction Goethe
tot in ons decennium brengt.
Het geldt niet alleen die ewige Goethe. Ook Shakespeare. Een boek traceren in
deze boekenzaal is tenminste een dagtaak. Het moet per genre, of per rubriek, of per
getal, of per alfabet geschieden. Een vermakelijke rubriek als aangegeven ‘Homiletic
Pastoral Parochial’ komt in laatje X voor maar bestaat niet in register Y.
De afdeling ‘Maltese Fiction’ is betrekkelijk nieuw: het Maltees wordt pas sedert
de jaren vijftig van onze eeuw volwassen beoefend. Een boek van een recent Maltees
poëet is niet te vinden. Men kan beter een boekhandel dan de Nationale Bibliotheek
bezoeken indien men een moderne Maltezer lyricus zoekt. In de Republic Street te
Valletta bevindt zich een boekhandel die alle Maltezer dichters en prozaïsten van de
laatste drie decennia met groot gemak uitlevert. Zowel het geldgebrek als het verval
van de Nationale Bibliotheek is schrijnend. Wat onbeduidend is (de jonge Maltese
letterkunde) is niet te vinden en wat belangrijk is (de geschiedschrijving en de
voorname manuscripten) blijkt zoek. Rijen boeken waarvan men watertandt staan
door de boekwurm aangetast, met vliegertouw bijeengehouden, op de plank. Deze
boekwerken worden niet uitgeleend, erger nog: ze worden zelfs niet van de plank
gehaald. Er zou slechts pulp overblijven. Zaagsel en wormen.

Nisje
Lange ladders rijzen op tegen de kasten waar sommige boeken vanwege hun liederlijke
toestand slechts bij een aardbeving uit zijn geweest of tijdelijk verwijderd werden
gedurende de luchtoorlog. Tijdens een middag in de bibliotheek ontdek ik steeds
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meer catalogi en registers: een bijna verborgen, ontzagwekkend grote ‘Subject
Catalogue’ en een in leder gebonden register van de ‘Regia Bibliotheca Melitensis’.
In dit met zwierige letters geschreven opzoekwerk kom ik een W.H. Prescott- (die
van de Conquest of Peru en Mexico) rariteit tegen: de Maltese vertaling van de
hoofdstukken over The Great Siege uit zijn History of the Reign of Philip II.
Achter kippegaas staan twee rijen dik duizenden delen die prijken op de verlanglijst
van menige bibliofiel. Onder groen biljartlaken, bevestigd aan koperen ringetjes, ligt
een rijkdom aan documenten. Er zijn kleine, getypte briefjes bijgevoegd met karig
uitsluitsel. TL-buizen zijn op lompe wijze tegen de betimmering geschroefd. Terwijl
ik mij vergaap aan de oudst bekende kaart van Malta, stormt er een stoottroep Engelse
oudstrijders binnen. Ze vragen aan de keukentafel naar de akte waarin koning George
VI Malta-als-geheel het George Cross verleende (15 april 1942). Ze rennen naar een
vitrine waarin een bijzonder armoedig briefje ligt: ‘To Honour the brave People I
award the George Cross to the Island Fortress of Malta to bear witness to a Heroism
and Devotion that will long be famous in History. George R.I.’
Een conservator: ‘Er wordt weinig naar onze collectie gevraagd. Soms komt er
een historicus van het continent. Maar die leent dan meestal uit de bulkcollectie. En
die Engelsen; dat is altijd hetzelfde: die komen uitsluitend vragen naar dat briefje
van George VI. Maltezers komen oude krantenleggers lezen. Die hebben een grote
weemoed naar het Malta van voor de laatste oorlog. Studenten komen niet veel. Die
hebben hun eigen universiteitsbibliotheek.’
De Universiteit van Malta, laat staan haar bibliotheek, is gesloten en/of nauwelijks
te vinden. Als ik de Nationale Bibliotheek voor de laatste keer verlaat, zie ik naast
de meest uitputtende collectie Engelse atlassen die ik ooit gezien heb, achter een
ketting, een nisje. In dit Firepoint staan twee brandblussers. Een labeltje vermeldt
de laatste safety-check: 1958.
■
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Het monster van St.-Loup-de-Naud
Het leven van Violet Trefusis
A Solitary Woman A Life of Violet Trefusis door Henrietta Sharpe
Uitgever: Constable, 205 p., f44,35 Importeur: Keesing
Diny Schouten
Wat beweegt iemand, een biografie te schrijven? De behoefte aan een voorbeeld,
bewondering en identificatie? Dit zijn wel de meest voor de hand liggende motieven.
Maar wat te denken als blijkt dat iemand zich ertoe gezet heeft, een perfect loeder
te beschrijven?
Het leven van Violet Trefusis (1894-1973) was, afgezien van één ongebruikelijk en
tot de verbeelding sprekend incident - een stormachtig liefdesavontuur met de
schrijfster Vita Sackville-West - volstrekt niet interessanter dan dat van talloze andere
leden van haar exclusieve, zich vervelende, kring. Party's en picknicks, Biarritz en
Monte Carlo, de juiste couturier en de juiste antiekhandelaar, ‘U’ en ‘non-U’, en wie
de meeste brille bezit in de conversatie, het is allemaal stof waarvan sophisticated
romans gemaakt zijn, maar het is vervelend en ridicuul als een serieuze biografe zich
eraan vergaapt en zich moeite geeft de gasten, compleet met hun titels en afstamming,
op te sommen, en passant de gastvrouw prijzend, van wie ook zij niet kan verhullen
dat het een door en door verwend kreng is.
De naam van Violet Trefusis (née Keppel) is bij de vele lezers van Nigel Nicolsons
Portrait of a Marriage (1973) ongetwijfeld blijven hangen. Nicolsons portret van
het huwelijk van zijn ouders, Victoria (Vita) Sackville-West en Harold Nicolson
(ex-diplomaat, parlementslid en schrijver), is geschreven als commentaar bij een
autobiografie van zijn moeder, die hij aantrof tussen haar nagelaten papieren. Vita
schreef die geheime autobiografie als een apologie voor haar gepassioneerde
verhouding met Violet Keppel, op een tijdstip dat het tussen haar en Violet nog net
niet ‘uit’ was, maar waarop ze al wel bezig is zich aan hun allesverterende verhouding
te onttrekken, daarvan telkens weerhouden door Violet, die met zelfmoord dreigde.

Violet Trefusis, ± 1918
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Annie Romein-Verschoor besprak het boek destijds voor Vrij Nederland
(boekenbijlage, 31 mei 1975). ‘Portret van een huwelijk... of van een klasse?’ vraagt
ze, wat zuur, in de titel van haar bespreking, en ze ontvouwt er boosaardige plannen
in voor een boekje over de klassebepaaldheid van de literatuur. Annie Romein was
er niet erg van overtuigd dat het uitdagende nonconformisme van de beide rebellerende
dames serieus gemeend was. Ze beschrijft ironisch hoe Vita en Violet samen ‘naar
het einde van de wereld weglopen, zij het voorzien van de nodige reischeques, en
hoe de reis voert naar de speelzaal en de tennisvelden van Monte Carlo en hoe ze
zich, zij het in een vloed van ruzies en tranen weer beiden door hun wettige echtgenoot
terug laten halen. En, althans wat Vita en Harold betreft, ze leefden nog lang en
gelukkig na deze zware crisis.’
En Violet, hoe verging het Violet? Uit de samenvatting die haar biografe geeft
zou je concluderen dat ze werkelijk heel aardig terechtkwam, maar Henrietta Sharpe
slaagt erin om een tegengestelde conclusie te trekken. Zij vindt dat Violet zich nimmer
hersteld heeft van de schok die het verlies van Vita haar toebracht. De laatste,
recapitulerende alinea's van Sharpes biografie lopen als volgt: ‘Violet verloor het
vertrouwen in zich zelf, als minnaar en als geliefde, ze riskeerde nooit meer zo'n
enorme investering in emotioneel kapitaal. (...) Er waren natuurlijk compensaties in
dit leven van compromissen. Haar romans hadden haar succes gebracht, in het
bijzonder in Frankrijk, ze had de medaille gekregen van het Légion d'honneur en ze
was benoemd tot commandeur in de Italiaanse Orde van Verdienste. Ze had veel en
ver gereisd, talloze mensen ontmoet van wie sommigen fascinerend waren, in grote
welstand geleefd, twee huizen bezeten van karaktervolle charme. Ze had geen banden
gehad, geen verplichtingen, behalve die welke ze zelf gekozen had, zodat ze kon gaan
en staan waar, wanneer en met wie ze maar wilde.
Maar misschien was de belangrijkste compensatie de Violet-legende, het scherm
voor de privé-Violet, die niemand zag, de teleurgestelde, de onvervulde, die zich zelf
niet bemind voelde. Door de legende te zijn, een grap, een onbestaanbaar type,
beschermde ze zich tegen haar eigenlijke ik. In haar reputatie vond ze haar toevlucht.’
Feesten, roem en rijkdom, ach, ze maken niemand gelukkig. Zou Henk van der
Meijdens Privé het larmoyanter gebracht hebben?

Très Physique
Bij alle dédain die je, met Annie Romein, kunt hebben tegenover Vita Sackville-Wests
aristocratische snobisme, maakt Vita op mij toch niet de indruk dat ze hoog opkeek
tegen de Edwardiaanse bezittende klasse, tenminste, niet uit het ene boek dat ik van
haar gelezen heb, All Passion Spent. Vita besteedde ook niet, als Violet, haar leven
aan het mogen verkeren in die kringen. Maar het kan zijn dat Vita en Violet met
elkaar wedijveren in snobisme: Sharpe verhaalt dat de nuffige Vita (twaalf jaar oud)
en Violet (dan tien) haar eerste ontmoeting besteedden aan een gesprek over hun
voorvaderen. Violet is dan al onuitstaanbaar verwend, snoezig om te zien, de trots
van haar ouders, en gewend om in alles haar zin te krijgen. Vita beschrijft haar later
als trots, beeldschoon, met een wonderlijke lage stem, en een eerste-klas talent om
mensen te imiteren. Kwalificaties die haar tot haar dertigste begeerlijk maakten, maar
daarna al snel hun bekoring begonnen te verliezen.
Het beeld dat Sharpe geeft van Violet-post-Vita is weinig aantrekkelijk: ‘Violet,
die nooit ernstige financiële problemen had, kon zeer onwelwillend zijn tegen mensen
die ze wel hadden’; ‘Violets levensstijl had zich nooit aangepast aan moderne tijden:
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personeelsproblemen waren voor haar onbestaanbaar, en omdat zij zelf twee volledig
bemande huizen erop na kon houden, zag ze geen reden waarom haar vrienden haar
geen meid en een chauffeur ter beschikking konden stellen als ze kwam logeren.’
‘Violet werd dik (‘Madame Très Physique’ was haar bijnaam in Parijs, waar ze zich
na de breuk met Vita met Denys Trefusis vestigde), maar nimmer volwassen.
In Parijs werd ze geprotegeerd door een befaamde lesbienne, de puis-
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sant rijke Princesse de Polignac, geboren als de Amerikaanse Winnaretta Singer,
erfgename van de naaimachines, die haar introduceert in de hoge regionen van de
Franse aristocratie. Sharpe vult haar bladzijden met ‘name-dropping’ van de ‘grand
people’ die Violet frequenteert en ontvangt: comtesse Anna de Noailles, duchesse
Antoinette D'Harcourt, princesse de Caraman-Chimay, princesse Marthe Bibesco.
Bij die namenlijst hoort ook die van Proust. Violet sprak hem één keer, over het
plaatsje St.-Loup-de-Naud, naam die hij leende voor de Swann-romans, en waar
Violet vervolgens haar buitenhuis kocht. Daar, en in de enorme villa bij Florence
die ze van haar ouders erfde, ontving ze op grote schaal, tot ver in de jaren zestig
levend ‘alsof het nog de Edwardiaanse hoogtijdagen waren’.

Vita Sackville-West, 1916

Haar echtgenoot stierf jong, aan tbc, in 1929. Violet hertrouwde niet, al waren er
een paar, niet erg serieuze, verlovingen. Geld was nimmer een probleem, al was dat
niet de verdienste van Violet, die meer het type was dat zorgeloos de koffer met
juwelen aan spoorloos verdwijnende kruiers toevertrouwde. Dat geld, heeft Violet
zich ooit afgevraagd hoe het verdiend werd? Dat ze rijk was had ze overigens te
danken aan het praktisch inzicht van haar moeder; haar ouders waren bij het begin
van hun huwelijk bepaald ongefortuneerd geweest.

Uit principe
De innemende Alice Keppel, een ‘Professional Beauty’ ten tijde van Koning Edward
VII van wie ze de min of meer officiële maîtresse was, was ‘uit principe’ dol op
bankiers, onder wie het financiële genie Sir Ernest Cassel, die haar uiterst
winstgevende beleggingen in Canada en Zuid-Afrika adviseerde.
Mijn verbazing geldt niet zozeer dit verhaal, wel de merkwaardige verongelijkte
toon waarmee Sharpe het in haar biografie presenteert. In de zorgeloze, gelukkige
jeugd die Alice Keppel Violet bezorgde, de rijkdom die ze verwierf, ziet mevrouw
Sharpe slechts mogelijkheden om Violet te beklagen. Na een jeugd vol verrukkingen
kan men immers niet anders dan onzacht vallen in de nare wereld van de volwassenen?
Violet zei het letterlijk: ‘Ik ben verschrikkelijk tegen volwassen zijn. Het doet niemand
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goed.’ En dat Violet zo rijk was, kwam het niet daardoor, dat ze zo weinig aandacht
aan haar romans besteedde? Ze hoefde immers niet in haar eigen levensonderhoud
te voorzien? ‘En er is geen twijfel mogelijk dat ze zeer talentvol was, en slechts
gebrek had aan toewijding.’ Zelfs de prikkel ertoe werd haar ontnomen! Arme Violet!
Op een toon die niet anders dan met ‘bloedserieus’ omschreven kan worden, roept
Sharpe bij haar wel zeer doorzichtige redenering een opmerkelijke getuige aan: Denys
Trefusis. Die had, op negentienjarige leeftijd en op eigen kosten, een pamflet laten
drukken A Short Essay upon the Moral Regression under Socialism. Eén van zijn
argumenten tegen het socialisme is dat in kunst en vooral in de muziek genieën
ontstonden door de stimulans van de armoede.
Over Denys' rol ten tijde van de meest dramatische gebeurtenis in Violets leven
is Sharpe niet erg verhelderend. Het blijft raadselachtig waarom hij met haar trouwde
(op een moment dat ze diep verwikkeld was in de affaire-Vita), toestemmend in haar
voorwaarde dat hij niet in letterlijke zin haar echtgenoot zou zijn. Violet liet zich
onder tranen naar het altaar slepen, op aandringen van Alice Keppel, die met het
huwelijk de schandelijke geruchten over Vita en Violet de kop in wilde drukken.
Meer dan vijftig jaar later vindt Violets biografe dat nog steeds heel verstandig.
Sharpe schrijft lenerlijk hoe ‘ontzettend’ het geweest zou zijn als Vita en Violet in
Parijs en Monte Carlo herkend zouden zijn. Vita, zich uitgevend voor ‘Julian’,
vermomd als gewond soldaat met een verbonden hoofd, vertoonde zich in het
openbaar met Violet (‘Eve’), die zelfs geen poging deed tot vermomming (ze zal dat
ongetwijfeld buiten haar waardigheid hebben gevonden): in cafés dronken ze en
dansten ze wang-aan-wang.
Maar alle details van dit avontuur staan al in Nicolsons Portrait of a Marriage,
een boek waarnaar mevrouw Sharpe slechts één keer verwijst, waarbij ze de slechte
smaak heeft erover te zeggen dat ‘sommigen ontzet waren dat een zoon zijn moeder
op deze manier aan de wereld blootgaf’, in het midden latend of zij die mening deelt.
Nog kinderachtiger is het om in feite Vita de schuld te geven van Violets ‘mislukt’
bestaan: ‘Uit Portrait of a Marriage kan men opmaken hoe de liefdesaffaire met Vita
haar veranderde, hoe die haar een flinke duw gaf op het dalende pad naar
excentriekheid, gebrek aan meeleven en zelfzucht.’ Alsof niet uit alle hier geciteerde
brieven van Violet, waarin ze Vita onophoudelijk voor zich zelf opeist iets anders
te lezen zou zijn dan grenzeloos egoïsme en totaal gebrek aan compassie!
Het lijkt daarom pure bluf als mevrouw Sharpe dan nog schermt met een ‘echte’
Violet, die niemand kende, de ‘real person underneath’, verborgen achter een effectief
masker. Als er een andere Violet heeft bestaan dan het bedorven kindje, dat nimmer
leerde met een ander rekening te houden, nooit een afspraak nakwam, dat snoeplustig,
zelfzuchtig, conformistisch, ‘conventioneel-onconventioneel was, kleingeestig-jaloers
(op Nancy Mitford, omdat die de boeken schreef die zij zelf geschreven had willen
hebben), geestig, maar dan wel vooral met een scherp oog voor de belachelijkheid
van anderen - als die Violet bestond, zou haar biografe dan niet de eerst-aangewezene
zijn om ons haar te tonen?
Maar misschien heeft Sharpe gelijk, en bestaat ze wel degelijk. Er is een portret
dat geïnspireerd is door een andere Violet: het portret van de verleidelijke, mysterieuze
Russische prinses Sasja, die even geheimzinnig verdwijnt als ze opdook in Virginia
Woolfs ‘biografie’ Orlando. Orlando, de fictieve, tweeslachtige held/heldin van dat
bevlogen boek, leeft het verborgen leven van Vita Sackville-West, aan wie het is
opgedragen. In de prachtige passage, de ‘ijsscène’, raakt Orlando geheel door Sasja
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betoverd: hij wordt roekeloos en onberekenbaar. Sasja wordt beschreven als ‘een
witte vos, zacht als sneeuw, maar met stalen tandjes’.
Orlando is behalve als hommage aan Vita (‘liefdesbrief’, zei Nigel Nicolson) ook
te lezen als een (leuke, malicieuze) parodie op het soort slaafse biografen dat slechts
een amorfe massa gewaarmerkte feiten produceert, waaronder de persoonlijkheid
van de geportretteerde geheel bedolven raakt. In Orlando lijkt het Virginia Woolfs
stelling te zijn dat feiten en gebeurtenissen niet in staat zijn iemands geheime
persoonlijkheid door te laten, dat het niet gaat zonder de verbeelding van de
romanschrijver. Waarschijnlijk heeft ze gelijk. Het heeft er ook het meest van weg
dat Henrietta Sharpe de andere, de geheime Violet, de betoverende sirene, heeft laten
verdrinken in een golf van belastend feitenmateriaal.
■
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Intensieve avant-garde
Rond 1900 beleefde België een ongekende bloei
l'Art Moderne, jaargang 1881, 344 p., ca. f100, - l'Art Moderne, jaargang
1882, 432 p., ca. f120, Trente années de lutte pour l'art door Madeleine Octave Maus, 508 p.,
ca. f110, Les XX, catalogi van de tien tentoonstellingen 1884-1893, 311 p., ca. f55,
- Uitgever: Lebeer-Hossmann, Brussel
Frans Boenders
Het is de Belgen vandaag niet meer aan te zien, maar rond 1900 vormden zij op
artistiek gebied de stuwende kracht in Europa. De vraag of de bloeitijd van de jonge
natie te danken was aan de geweldige economische expansie van het landje dan wel
aan een onverklaarbare concentratie van talent in die jaren is enkel vanuit ideologische
premissen te beantwoorden. Een antwoord maakt ons dus niet veel wijzer.
Het Belgische talent was overigens niet beperkt tot de artistieke sector. Ook
technologen, wetenschapsmensen en industriëlen bewezen hun vernuft. Solvay was
de stichter van de soda-industrie. Gramme vond de dynamo uit. Lenoir bedacht de
gasmotor. De uitvindingen van Baekeland maakten de moderne foto- en
plastic-industrieën mogelijk. Franqui legde tramwegen aan in China. Empain was
de drijvende kracht achter de revolutionaire metro van Parijs. De Russische bedrijven
waren goeddeels in Belgische handen. De astronomen van de sterrenwacht in Brussel
gaven internationaal de toon aan. De geleerde broers Elisée en Elie Reclus,
geïmmigreerde Fransen die tot hoogleraren in de geografie en etnologie waren
benoemd, vormden een actieve sociaal-anarchistische kern aan de Université Libre
de Bruxelles.
Ondernemers en socialisten werkten samen, o wonder. De industrieel Ernst Solvay
voerde de ziekteverzekering en een pensioenfonds in voor zijn arbeiders, en
organiseerde de werktijd in een ploegenstelsel. Horta, de revolutionaire architect van
de bankiers en andere rijke burgers, bouwde het Volkshuis te Brussel, een toppunt
in de wereldgeschiedenis van het modernisme (dat paradoxaal genoeg in 1964 onder
internationaal protest en met medeweten van de Belgische socialistische partij werd
gesloopt). Niet alleen de arbeiders kwamen er samen, er vonden concerten met muziek
van onder meer Wagner en Brahms plaats, en ook partijloze intellectuelen en artiesten
als Eekhoud, Elskamp en Maus gaven er hun lezingen in de kunst- en onderwijssectie.
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En écoutant du Schumann, door Fernand Khnopff, 1883 (foto ACL)

L'Art Moderne
Toen hij ontstond, was de Art Nouveau links, antiklerikaal en progressief. In 1900
bevond de Belgische avant-garde zich overal: in de kunst, de politiek, de
wetenschappen, de industrie, en zelfs in de ambachten. Onder impuls van een paar
breed georiënteerde advocaten werkten al deze avantgardisten, hoe onderling
antagonistisch ook, enkele jaren samen aan niets minder dan een algehele vernieuwing
van de levensvorm.
In tijdschriften als La Jeune Belgique en Van nu en straks (in welk periodiek de
anarchistische tendens binnen het socialisme nog doorwerkte) schreven literatoren
van wereldniveau - Maeterlinck, Van de Woestijne, Elskamp, Georges Rodenbach,
Streuvels, Verhaeren en Buysse. Hun ontwerpende, schilderende en tekenende
vrienden groepeerden zich in de Cercle des XX en later in La Libre Esthétique. Zij
verwierven internationale faam: Ensor, van Rysselberghe, Horta, Khnopff, de Groux,
Rops, Hankar, Van de Velde, Wolfers, Delville, Evenepoel, Mellery, Degouve de
Nunques. Schilders, schrijvers, componisten, politici en wetenschappers leverden
hun bijdrage tot het unieke en complexe sociaal-culturele klimaat, waarin symbolisme,
anarchisme, decadentie, Art Nouveau, socialisme, sciëntisme, mysticisme,
neo-impressionisme, anti-kerkelijkheid, japonisme, positivisme en intimisme een
hoogst merkwaardig amalgaam vormden.
In Brussel slaagden enkele jonge juristen - Jules Destrée, Edmond Picard, Octave
Maus - erin de krachten te bundelen. Als gefortuneerde animators bezielden zij
dichters en schilders, musici en architecten. In 1881 stichtte Picard L'Art Moderne,
een kritisch weekblad voor kunsten en letteren dat zijn theorie van een ‘sociale kunst’
kracht diende bij te zetten. De hoofdredactie kreeg een andere Brusselse advocaat,
de toen vijfentwintigjarige Octave Maus die twee jaar later tevens de secretaris en
de mentor van de groep Les XX werd, een groep zonder specifiek programma en met
als curieuze bindmiddelen; afkeer van banaliteit, en trots en onafhankelijkheid. L'Art
Moderne verscheen zonder onderbreking dertig jaar iedere zondag. Elke aflevering
bevatte vier dicht bedrukte groot-
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foliovellen. Op de acht bladzijden stonden, zonder enige illustratie of versiering,
kritische opstellen over tentoonstellingen, veilingen, collecties, muziekuitvoeringen
en literaire stromingen - naast kronieken, recensies, brieven van lezers en artiesten,
en advertenties voor artistieke en culturele zaken. Met zijn ruim 15.000 pagina's
vormen de verzamelde jaargangen van L'Art Moderne de informatieve en kritische
summa van het progressieve kunstleven in België van 1881 tot 1914 - van symbolisme
tot kubisme.
De geestelijke oriëntering van het Belgische weekblad was uiterst breed, maar de
waaier van in de regel anonieme opinies vertrok steeds vanuit het vrije denken, een
onafhankelijkheid en een vrijmoedigheid die aan het einde van de vorige eeuw lang
niet vanzelfsprekend waren. Al was het Picards bedoeling met zijn kritisch blad een
sociale kunst te stimuleren, toch kwamen naast vlammende socialistische meningen
ook romantische en zuiver liberale aan bod. De meeste artikelen werden geschreven
door academici, meestal juristen gevormd aan de toen nog jonge strijdbare Université
Libre de Bruxelles. De artikelen werden gecentraliseerd en wellicht ook ten dele
herschreven door Maus. Dat de critici veelal advocaten waren, vond zijn neerslag in
een ‘Chronique judiciaire des Arts’. De beroemdste medewerker was Emile Verhaeren,
die weliswaar aan de katholieke universiteit te Leuven in de rechten had gestudeerd
maar stage liep bij de vrijdenker Edmond Picard.

Mijlpaal
De programmaverklaring van het eerste nummer brengt het antidogmatisme van
Picard en Maus ondubbelzinnig, zij het in geëxalteerde bewoordingen, aan het licht.
‘Wij beginnen dit periodiek zonder enige vooringenomenheid en zonder ons zorgen
te maken over regels, codes of symbolen. (...) Kunst is voor ons precies het
tegenovergestelde van elk recept en van iedere formule. Kunst is de eeuwige spontane
en vrije daad die de mens stelt in zijn milieu om het te veranderen, te verheerlijken,
de vorm van een steeds nieuwe idee te geven.’ Dit manifest was stukken liberaler
dan wat Joseph Olbrich haast twintig jaar later, in overigens even pathetische woorden,
schreef bij de stichting van de kunstenaarskolonie te Darmstadt, over het verlangen
van de participerende artiesten om ‘op grond van een contemporaine kunstervaring
in vaste, onwrikbare vormen een weerspiegeling van de moderne cultuur te geven
en daarmee een mijlpaal te slaan op de weg naar een algehele levensvernieuwing.’
Dat laatste zagen ook de verlichte Belgen als het concrete doel van hun sociale kunst.
De gehele omgeving van de mens moest een nieuw uitzicht krijgen dat de artistieke
uitdrukking diende te zijn van een veranderd inzicht in de maatschappij. Maus en
Picard schreven daarover: ‘Onze monumenten, onze huizen, onze meubelen, onze
kleding, de eenvoudigste voorwerpen waarvan wij dagelijks gebruik maken, worden
onophoudelijk hervormd door de Kunst die zich met alle zaken bemoeit en ons gehele
leven voortdurend opnieuw vorm geeft om het sierlijker, waardiger, rianter en socialer
te maken.’ Men beluistert hier de echo van Willem Morris' praktijk in de in 1861
door hem gestichte firma, waar alles wat noodzakelijk was om een huis aan te kleden
vervaardigd werd - van het behang en de smeedijzeren bedden tot de tapijten en de
tegels. Morris werd gedreven door John Ruskins ideaal van de kleine
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kunstenaarsgemeenschap die in dienst moest staan van de grote gemeenschap erbuiten,
en door de anarcho-socialistische idealen die hem ertoe brachten om in 1884 de
socialistische liga te stichten. Het streven van de Belgen die L'Art Moderne oprichtten
sloot nauw aan bij Morris' opvattingen. Maus en Picard evenwel waren zelf geen
kunstenaars, en duidelijk grootburgerlijke figuren. Ze zagen de specifieke taak van
hun weekblad in kritische onbevangenheid en vrijzinnige openheid: ‘Wij zijn niet
bescheiden in onze ambitie. Wij willen wegbereiders zijn en de omgang tussen
kunstenaars en publiek vergemakkelijken, opdat de Kunst iedere dag de weldoende
maatschappelijke invloed vergroot die haar toekomt, opdat ook de kunstenaars op
stoffelijk en zedelijk gebied de belangrijke plaats zouden bekleden waar zij recht op
hebben. Wij hebben één groot voordeel: wij zijn zelf geen artiesten, zelfs geen
journalisten. Wij hoeven geen enkele kliek, partij of autoriteit te verdedigen. Aangezien
voor ons het principe van de Kunst de spontaniteit is, willen we de volle vrijheid
opeisen. Onze rol zal erin bestaan om, geconfronteerd met een werk, het uit te leggen
en er begrip voor op te brengen opdat het publiek zelf zijn oordeel zou kunnen vellen.’

Eerste Wereldoorlog
De ontzaglijke invloed die Octave Maus meer dan dertig jaar op het progressieve
Belgische kunstleven uitoefende, wordt duidelijk wanneer men de memoires leest
die Madeleine O. Maus in 1926 publiceerde. Haar Trente années de lutte pour l'art
bestrijkt de belangrijke periode van 1884 tot 1914. Dit tijdsgewricht begint met de
stichting van het Salon des Indépendants te Parijs en eindigt met het definitieve einde
van La belle Epoque. Het complexe gistingsproces van de moderne kunsten in België
en daarbuiten staat in deze memoires en documentenverzameling beschreven. Maus
was, zo blijkt ons, niet alleen de anonieme redacteur van L'Art Moderne maar tevens
de stimulerende secretaris van de kunstenaarsgroep Les XX, die elk jaar een selectieve
en kritische tentoonstelling hield met werk van de leden en van uitgenodigde
buitenlanders. Maus sprak zelf niet over ‘organiseren’ maar over het ‘creëren’ van
deze jaarlijkse kunstmanifestatie. De catalogus fungeerde niet alleen als een
hulpmiddel om de geëxposeerde werken beter thuis te brengen, maar werd opgevat
als een autonoom artistiek voorwerp waarvan formaat, visuele kwaliteit, omslag,
papier en typografie elk jaar verschilden.

Plagiaat
De steeds beroemder wordende exposities vormden het centrum van het progressieve
kunstleven in België en West-Europa. Discussies kwamen los. Soms werd er
gebakkeleid. Zo beschuldigde Ensor zijn kunstbroeder Fernand Khnopff van plagiaat
toen diens intimistisch-symbolistisch doek En écoutant du Schumann op de
tentoonstelling van 1886 te zien was. Het schilderij werd trouwens in het algemeen
slecht onthaald. Octave Maus echter vond, zo verhaalt Madeleine, dat ‘dit doorzichtig
en ontroerend interieur de zuiverheid van een Fantin-Latour bezit. Men vond het
werk belachelijk, onbegrijpelijk; het werd, met welluidende titel en al, uitgejouwd’.
Maus deed allles zelf. Hij vulde voor een flink stuk de pagina's van L'Art Moderne,
hij ‘creëerde’ de jaarlijkse exposities van Les XX, hij animeerde de daarop volgende
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groep Libre Esthétique (kunstenaarsgroeperingen mochten niet te lang blijven bestaan,
zo oordeelde hij, het mooiste was dat ze op hun hoogtepunt verdwenen), hij schreef
de inleidingen tot de catalogi, hij bezocht de ateliers van de modernistische artiesten
in België en Parijs, hij stelde alle Salons samen. Het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog sloot een periode in het Belgische culturele leven af die nooit meer
met dezelfde intensiteit terugkeerde.
Vorig jaar werd in Brussel een internationaal centrum voor de studie van de
negentiende eeuw opgericht. Het centrum stelt zich ten doel systematisch onderzoek
te verrichten naar de onderlinge samenhang van kunsten, wetenschappen, politiek
en economie die België tot het kortstondige centrum van de westerse beschaving
verhieven. Het valt te betreuren dat het centrum tot dusver uitsluitend Franssprekende
medewerkers heeft aangetrokken - een onmiskenbaar politieke keus en een kwaad
omen voor de culturele toekomst van het federale België. Belangrijke bouwstenen
voor het te leveren onderzoek zijn inmiddels geleverd door de indrukwekkende
herdrukken van de eerste twee jaargangen van L'Art Moderne (nog achtentwintig
delen in de markt!), van de Trente années de lutte pour l'art en van de catalogi der
tien tentoonstellingen die Les XX in Brussel hielden.
■
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Het moment van ontsluiering
De verzamelde verhalen van Frank O'Connor
Collected Stories door Frank O'Connor Uitgever: Alfred Knopf, 702 p.,
f60,20 Importeur: Van Ditmar
Ed Schilders
Het was een Nederlander - en ik vind dat we daar trots op mogen zijn - het was onze
landgenoot Adriaan Beverland, auteur met belangstelling voor religie en erotiek, die
vroeg in de achttiende eeuw als eerste de aardsparadijselijke appel waarmee Eva de
man verleidde geïdentificeerd heeft als een seksueel geladen symbool.
Beverland is misschien geen bijzonder belangrijk auteur geweest, lezen kon hij
blijkbaar heel goed. Het derde hoofdstuk uit het bijbelboek Genesis, waarin dit
oerstaaltje van burgerlijke ongehoorzaamheid beschreven wordt, sluit perfect als we
de vrucht en de slang, die de vrouw verleidde, als erotische symbolen zien: nog geen
tien verzen na de eerste hap haakt God zelf in op wat tot dan toe, ongetwijfeld uit
stilistische overwegingen, nog niet met name genoemd is: ‘Tot de vrouw zei Hij: “Ik
zal de smart van uw zwangerschap zeer doen toenemen.”’ En Beverland, close reader
die hij was, concludeerde hieruit het onvermijdelijke: de erfzonde was niets anders
dan de allereerste geslachtsdaad.
De Ierse schrijver Frank O'Connor (1903-1966) moet tot dezelfde conclusie
gekomen zijn. In één van de vele verhalen waarin de religie en de ongewenste
implicaties van de katholieke moraaltheologie centraal staan, confronteert hij een
biechtvader - Father Cassidy - met de zonden van een ongehuwd meisje van negentien.
Na een aanloop van een aantal misstapjes die, meen ik, ‘dagelijkse zonden’ werden
genoemd, volgt de doodzonde: ‘“Ik heb geslachtsgemeenschap gehad met een man,
vader,” zei ze rustig en weloverwogen.’ Zegt ze rustig en weloverwogen. Berouw
toont ze niet, noch angst voor het schandaal dat ze ongetwijfeld in haar geboortedorp
in de streng katholieke Ierse provincie zal veroorzaken. Father Cassidy neemt de
uitdaging aan: ‘Een filosoof van zestig die zich door een Eva van negentien de les
liet lezen over de appel! (...) Zelf had hij de appel nooit geproefd maar over appels
in het algemeen wist hij heel wat, en in het bijzonder over die appel die deze Juffrouw
Eva nooit zou kennen, al bleef ze haar hele leven lang appels eten.’
Het is een typisch O'Connor-verhaal in meerdere opzichten, maar juist in deze scherp
begrensde situatie waarin het goede en het kwade ogenschijnlijk hun voorspelbare
vorm hebben gekregen aan beide kanten van het biechtvenster laten O'Connors
werkwijze en ideeënvorming zich het duidelijkst herkennen.
Na een aantal ‘intieme vragen, zoals een dokter of een priester die mogen stellen’,
begint de lezer te begrijpen dat Cassidy niet op jacht is naar berouw of schaamte,
maar dat hij het meisje tot een duidelijker inzicht in haar motieven wil dwingen. Via
een korte reconstructie van het verleden dringt hij door tot de voor het meisje
ontnuchterende realiteit: ‘één voor één trok hij de sluiers van de romantiek weg, tot
ze niets anders over had dan een kil, boosaardig, cynisch avontuurtje, als een stuk
vettig vlees op een bord.’
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O'Connor kent in zijn verhalen slechts één doelstelling, het wegrukken van sluiers.
Het psychologisch conflict en het daarmee samenhangende morele probleem moeten
ontdaan worden van alle misleidende vooringenomenheden tot er niets anders over
blijft dan O'Connors persoonlijke opvatting over de zuivere, morele waarheid. Het
resultaat is vrijwel altijd strijdig met de aanvaarde religieuze en politieke opvattingen.
In dit biechtverhaal is de werkelijke ‘zonde’ niet de buitenechtelijke verhouding van
het meisje, maar haar oneigenlijke motief dat veel bedreigender is voor haar
geestelijke leven hier op aarde: ‘je dacht,’ stelt Cassidy vast, ‘dat dit wel een smakelijk
verhaaltje zou zijn om aan je zuster door te vertellen...’ En wat op religieuze gronden
goed wordt geoordeeld, het berouw, wordt door O'Connor ondergeschikt gemaakt
aan haar bezinning op de realiteit die zojuist aan het licht is gekomen - dat ze zich
heeft laten misbruiken vanuit een misvormd verlangen naar de schijn van
volwassenheid en romantiek. Tot zover is de geestelijke, de biechtvader, niet echt
noodzakelijk geweest voor de betekenis van het verhaal. O'Connor zou dezelfde
ideeënzuivering ook via een andere gesprekspartner bereikt kunnen hebben. Toch
heeft ook Cassidy een duidelijke functie, die van de uitzondering, de priester die
onder collega's slecht staat aangeschreven als ‘een schappelijke biechtvader’. Als
O'Connor dan de zijde kiest van de uitzondering krijgt het verhaal de ondertoon van
een vermaning aan het adres van de katholieke kerk. Mild, zoals altijd bij O'Connor,
maar effectief want gemotiveerd vanuit puur humane gegevens. Her verhaal heet,
heel toepasselijk, News for the Church.

Frank O'Connor, tekening van David Levine

Moreel besef
De verhalen van O'Connor spelen zich af in het Ierland tussen 1920 en 1940. Dat
betekent, een politiek klimaat dat beheerst wordt door de onafhankelijkheidsstrijd
tegen de Engelsen, een religieus klimaat dat zich kenmerkt door scherpe
tegenstellingen tussen protestanten en katholieken.
Biografische gegevens over O'Connor suggereren een snelle ontwikkeling,
tegengesteld aan het politiek fanatisme en de religieuze dogma's die zijn tijd en
omgeving beheersen. In plaats daarvan begint zich een gevoelig besefte vormen van
de geestelijke nood die in een dergelijk maatschappelijk klimaat hoogtij viert. Als
hij achttien is neemt hij dienst in het republikeinse leger dat een burgeroorlog uitvecht
met de Free State. Het proces van bewustwording raakt in een versnelling binnen de
macabere mengeling van patriottisme met religie en discipline waarnaar O'Connor
zich niet onvoorwaardelijk wenst te voegen. Als hij het bevel krijgt ongewapende

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

soldaten van de Free State neer te schieten, weigert hij dat; als hij later met andere
krijgsgevangenen het bevel krijgt om in hongerstaking te gaan, weigert hij opnieuw,
als enige.
Tien jaar later verschijnt de eerste van zijn tien verhalenbundels, Guests of the
Nation. Met het titelverhaal grijpt hij direct terug naar zijn oorlogservaringen. Twee
Engelsen in een Iers krijgsgevangenkamp raken bevriend met twee Ierse soldaten.
Als het bericht komt dat twee Ieren door de vijand geëxecuteerd zijn, volgt het bevel
de twee Engelse gevangenen te fusilleren. Dat gebeurt. Niet de vijand krijgt hier een
nekschot, noch de vriendschap. Hier sneuvelt het moreel besef van twee beschaafde
naties.
De oorlogsverhalen zijn de somberste in de bundel, want alleen oorlog voorziet
in een totale schijnmoraal die zo algemeen geaccepteerd wordt dat het individuele
verzet nauwelijks kansen krijgt. The Martyr is daarvan het duidelijkste voorbeeld.
Een krijgsgevangene wordt door een officier van het kamp gered van de executie;
enige dagen later wordt die gevangene door een andere officier in koelen bloede
vermoord. Het verzet van het individu wordt daarmee echter niet ontkracht, het is,
op zich zelf, een overwinning, al is de prijs soms erg hoog. In The Cornet Player
Who Betrayed England weigert een briljant muzikant zijn gave nog langer
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in dienst te stellen van de politiek. Zuiverheid van geweten laat hem geen andere
keus dan zijn instrument voorgoed op te bergen.
O'Connor zag het als zijn taak om onder het spervuur van politiek en religie
diezelfde zuiverheid te zoeken en te verdedigen met de beste wapens die hij had, zijn
eigen ideeën omtrent wat de mens siert en wat hem degradeert. Ideeën, afgevuurd
met de pen. Ik kan iedereen verzekeren dat het een genoegen is door O'Connor
getroffen te worden.

Nuances
Guests of the Nation eindigt met een zin die de gemoedstoestand tekent van de
ik-figuur van het verhaal, één van de Ieren die bij de executie van de twee Engelsen
betrokken is geweest. Het is een zin die te mooi is om te vertalen: ‘And anything
that ever happened me after I never felt the same about again.’
Ieder verhaal van O'Connor kent zo'n moment. Het is het moment waarop de
waarheid ontsluierd is. Het moment waarop het goede en het slechte in de juiste
onderlinge positie geschoven zijn. In The Bridal Night is dat het moment waarop
een ongehuwde onderwijzeres besluit één nacht naast een imbeciele jongen te slapen
- de laatste nacht thuis voordat hij voorgoed naar een inrichting wordt gebracht. In
The Grand Vizier's Daughter, als een dochterje beseft dat ze zich ten onrechte schaamt
voor haar vader. In Christmas Morning waarin een zoontje ondekt dat zijn moeder
een goed mens is en zijn vader niet. My First Protestant als een man na jaren inziet
dat hij zijn grote liefde voorbij heeft laten gaan omdat zij protestant is en hij katholiek.
A Story by Maupassant wanneer een man begrijpt waarom zijn vriend zich zelf te
gronde leeft. En in Unapproved Route, waarin O'Connor zijn favoriete thema uit
werkt: ongehuwd en toch zwanger, de favoriete doodzonde. Kate raakt in verwachting;
de vader, Jim, verdwijnt zonder dat te weten. Een van Kates vrienden, Frankie, huwt
haar om een schandaal te voorkomen. Na de bevalling keert Jim terug, en ‘Frankie
wist dat hij (Kate) voor het laatst als zijn vrouw had ontmoet, en dat zij, als ze elkaar
terug zouden zien, uitsluitend de moeder van Jim Hourigans kind zou zijn...’
Frankie weet op dit moment dat hij door de kerkelijke moraal op een dwaalspoor
is gebracht. Wat hij als goed christen uit naastenliefde deed, blijkt geen van de
betrokkeVervolg op pagina 44
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Het moment van ontsluiering
Vervolg van pagina 43
nen werkelijk ten goede te komen. Zijn beslissing om goed te doen blijkt even
onvoorzichtig genomen als de beslissing om te zondigen van het meisje in het
biechtverhaal. Zo prikt O'Connor in ieder verhaal een of meerdere morele zeepbellen
door. De verhalen die dit moeten illustreren, kenmerken zich vooral door een steeds
weer verrassend vermogen tot het blootleggen van de nuances. Nooit schrijft hij over
het goede of de zonde, altijd over het goede in wat zich als kwaad laat aanzien en
het kwade in wat algemeen als goed wordt verstaan. Voortdurend gaat hij daarbij uit
van het positieve in de mens, een kwaliteit die ieder verhaal wil helpen bevorderen.
Ondanks de overvloed aan morele corruptie die O'Connor ongetwijfeld in zijn
omgeving moet hebben waargenomen is hij in zijn verhalen altijd in het goede blijven
geloven. Hij was, schrijft Richard Ellman in het voorwoord, een koppige man.
Een man, denk ik, die niet geloofde in het kwaad als zodanig, de erfzonde in de
traditionele betekenis van het woord: dat de mens per definitie tot de zonde geneigd
is. Het kwaad was voor O'Connor in de eerste plaats een verkeerde en te corrigeren
opvatting van het goede. ‘Al waren er maar twee mannen (mijn cursief) op de wereld
over, en al waren ze allebei heiligen,’ zo begint een verhaal, ‘dan nog zouden ze niet
gelukkig zijn. Een van hen zou de neiging hebben de ander te verbeteren.’
Maar wanneer het om één man en één vrouw zou gaan, dan zou O'Connor ze met
plezier opnieuw van de appel laten eten. En dat zou de meest zuivere vorm van
naastenliefde blijken te zijn. Dat zijn de paradoxen die O'Connor beschreven en
verdedigd heeft. En geleefd. Hij stierf in 1966 en zou er een hemel geweest zijn, hij
zou zijn eigen voorwaarden gesteld hebben alvorens die te betreden.
■
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Een massa opgestapelde humor
Wyndham Lewis met het vorticisme tussen de andere -ismen
Blast 1 / Blast 2 onder redactie van Wyndham Lewis, 190/110 p. Uitgever:
Black Sparrow Press f50, - per deel
The Apes of God door Wyndham Lewis Uitgever: Black Sparrow Press,
639 p., f55, - Importeur: Small Press Distribution, postbus 11112, 2301
EC Leiden
Anthony Paul
Het vorticisme, een beweging die de Engelse beeldende kunst en literatuur wilde
galvaniseren en de hardnekkige Victoriaanse mistwolken trachtte te verdrijven,
manifesteerde zich in juni 1914 voor het eerst in de vorm van het tijdschrift Blast.
Blast was, en is ook in de Californische heruitgave, een opvallend produkt. In 1914
moet het wereldschokkend geweest zijn. Het meet ruim dertig bij drieëntwintig
centimeter, is meer dan twee centimeter dik, helroze en heeft alleen het woord BLAST
in enorme vette zwarte letters op de omslag.
De stimulerende kracht achter Blast was de dertigjarige schilder en schrijver Percy
Wyndham Lewis. In 1956, een jaar voor zijn dood, sprak hij, arrogant als hij was:
‘Het vorticisme was alles wat ik, persoonlijk, in een bepaalde periode deed.’ Dat
namen de andere vorticisten hem niet in dank af, en terecht want niet Lewis maar
zijn makker Ezra Pound had de namen vortex en vorticisme bedacht, maar als we
alleen op het tijdschrift afgaan heeft Lewis geen woord te veel gezegd - bovendien
zou Blast niet alleen de enige spreekbuis, maar ook het indrukwekkendste produkt
van het vorticisme worden. Lewis was de grote instigator: de agressieve energie die
het vorticisme uitstraalde, kwam van hem en toen hij na de Eerste Wereldoorlog zijn
belangstelling voor de beweging verloor, zakte zij langzaam in elkaar.
De schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken van Jacob Epstein, Edward
Wadsworth, Henri Gaudier-Brzeska, Lewis en de andere vorticisten hadden rond
1914 duidelijk dingen gemeen met het werk van andere toen moderne stromingen.
Maar anders dan de kubisten, die vooral in ruimtelijke verhoudingen waren
geïnteresseerd, wilde het vorticisme energie verbeelden, niet alleen snelheid en
beweging, zoals het futurisme, maar een ronddraaiende, onafhankelijke, machtige
energie. Lewis benadrukte het verschil tussen zich zelf en Marinetti met onverholen
botheid: ‘AUTOMOBILISM (Marinetteïsm) bores us.’ Maar ons vallen vooral de
overeenkomsten op: zowel het futurisme als het vorticisme doen in harde, gladde
oppervlakken, zijn anti-humanistisch en koesteren minachting voor de burgerlijke
democratie. In 1914 was Lewis, net als Marinetti, een proto-fascist.
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Percy Wyndham Lewis ± 1915

Apollinaire
De slordige typografie van Blast, die in de heruitgave exact is overgenomen, compleet
met alle drukfouten (en spelfouten van Lewis die kennelijk dacht dat it's een genitief
was en het meervoud van vortex vorteces) draagt in belangrijke mate bij tot het
totaaleffect. Het tijdschrift opent met een manifest van zesendertig bladzijden,
afgedrukt in schreeuwende vette letters van verschillende grootte. Op enkele
bladzijden verwensingen en vloeken volgen een paar bladzijden met heilwensen.
Het idee en de typografische overdaad waren trouwens gepikt van Apollinaire, de
aartsvader van het modernisme.
Lewis is in Blast alomtegenwoordig, met het manifest, aantekeningen over kunst
en iets dat The Enemy of the Stars heet, een bombastisch, avant-garde stuk, ergens
tussen Rimbaud en Beckett in, barstend van het soort slordigheden dat je je alleen
in avant-garde proza (of poëzie natuurlijk) kunt permitteren. Verder staan er in het
blad bijdragen van Pound, Rebecca West en Ford Madox Ford, een vertaling van
enkele theoretische waarnemingen van Kandinsky en visuele bijdragen van Lewis
en anderen.
Blast 2 liet een poosje op zich wachten vanwege de oorlog en een zieke Lewis,
maar verscheen uiteindelijk toch in juli 1915. De vaart was er nog niet uit: Lewis
deed zijn uiterste best om zich boven het oorlogsgeweld uit verstaanbaar te maken.
Maar het tweede nummer zou het laatste worden. Er staan uitstekende tekeningen
in, twee gedichten van T.S. Eliot, zijn eerste publikatie, op die in de Harvard Advocate
na, en een goede satire van Lewis, The Crowd Master. Hij noemt het christendom
‘de cultus van de Galileeër’ en Leonardo da Vinci ‘de eerste futurist’, en veegt
vervolgens de vloer aan met het impressionisme en de ‘vleesetende Belgische
boerenmeiden’ van Rubens. Hij geeft een overzicht van de ‘ismen’ in de moderne
kunst voor de achterlijke eilandbewoners die wel vreemd zullen hebben opgekeken
toen ze lazen dat Matisse en Picasso, van wie ze waarschijnlijk amper hadden gehoord,
verdachte figuren waren. Als Lewis van leer trekt tegen het kubisme, is hij op zijn
best: ‘However musical or vegetarian a man may be, his life is not spent exclusively
amongst appels en mandolines. Therefore there is something to be explained when
he foregathers, in his paintings, exclusively with these two objects.’ De hele moderne
beweging stond in een kwaad daglicht, verpersoonlijkt door de in wezen ‘sentimentele
en onactieve’ (!) Picasso. Ook het futurisme en Kandinsky gaan voor de bijl.

Goede dienst
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De twee nummers van Blast, herauten van de schijngeboorte van het modernisme in
Engeland, zijn niet alleen als historische documenten fascinerend, maar ook op zich
de moeite van het lezen meer dan waard. De Black Sparrow Press heeft ons met deze
fraaie en complete heruitgave een goede dienst bewezen.
De futurist Marinetti kwam voor de fascisten in het parlement en Pound hield,
zoals we allemaal weten, radiopraatjes voor Mussolini; Lewis is ook een poosje als
fascist actief geweest, en hoewel hij het fascisme veel eerder dan Pound de rug heeft
toegekeerd (voor zover Pound dat ooit werkelijk heeft gedaan), heeft zijn reputatie
veel ernstiger van zijn politieke stellingname te lijden gehad dan die van Pound
(Pound heeft er persoonlijk voor moeten boeten, maar dat is een andere kwestie).
Dat kwam gedeeltelijk doordat Pounds denkbeelden onmiskenbaar krankzinnig
waren, terwijl Lewis onmiskenbaar goed bij zijn verstand was. Eliots sympathieën
lagen waarschijnlijk al even rechts, maar hij was zo verstandig zich nooit vast te
leggen, zodat de critici zijn opmerkingen over joden en de lagere orden door de
vingers konden zien. Bovendien deden Eliot en Pound, net als Yeats trouwens, in
obscure kunst met een grote K, terwijl Lewis als polemist niets liever deed dan de
mensen op stang jagen. Hij noemde zich zelf onder andere De Vijand: hij was in de
eerste plaats zijn eigen vijand. Hij was ongetwijfeld een onplezie-
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rig heerschap: agressief en arrogant, een fascist, seksist en racist wiens esthetische
voorkeur voor een glad, hard exterieur verhardde tot een kil schild dat hem
beschermde tegen een van joden, homoseksuelen en vrouwen vergeven maatschappij.
Maar het is triest om te zien hoe iemand als Lewis, die toch een dynamische
intelligentie en creatieve energie had, zijn talenten misbruikte.

Satire
Een tekenend voorbeeld van dat misbruik is de roman The Apes of God uit 1931. In
een lichtelijk defensief nawoord bij de nieuwe uitgave beweert Paul Edwards dat de
romans van Lewis, die ten onrechte uit het modernistische canon zijn geweerd, een
frisheid hebben behouden die het werk van Joyce, Lawrence en anderen hebben
verloren. Ach, voor in een syllabus verzonken Amerikaanse academici, is Ulysses
waarschijnlijk tussen de tonnen wetenschap niet meer terug te vinden; misschien
onderschatten zij de enorme indruk die het boek nog altijd op wat frissere lezers
maakt. Lewis' romans daarentegen waren bijna allemaal doodgeboren kindjes die nu
niet op miraculeuze wijze postuum tot leven kunnen komen. V.S. Pritchett heeft ze
eens beschreven als: ‘paralysed and abandoned machines... They do not rust or
decay, no ivy grows about them. They cannot be used and have never been assimilated
into the landscape.’ Inderdaad: je kunt er niets mee doen. Het enige dat je bij The
Apes of God nog aan het lezen houdt, is nieuwsgierigheid naar het antwoord op de
vraag waar dit gigantisch dikke boek eigenlijk voor is. Helaas is het allemaal één
grote satire op het dilettantisme, een enorme machine om een paar onbetekenende
vliegjes fijn in te malen. Er zit geen noemenswaardig verhaal in, het is niets anders
dan een verzameling miniscule beschrijvinkjes van groteske salons, waar de ene
pseudo-kunstenaar na de andere doorheen trekt.
Dat is heel jammer want er staan ook prachtige komische stukjes in. Lewis wist
absoluut niet hoe je een lezenswaardige roman opbouwt, en zijn literaire talent werd
weggedrukt door zijn buitensporige modernistische ambities en satirische neigingen,
maar hij schreef prachtige zinnen. Het enige dat je dan ook met The Apes kunt doen
(concludeerde ik na de eerste driehonderd bladzijden) is er hier en daar een zin
uitpikken en daarvan genieten. Lewis was op de allereerste plaats een visueel
kunstenaar met een scherp, sardonisch oog voor fysieke oppervlakken: ‘Raggedly
framed eyes full of an ageing blue were stuck perfunctorily in a tanned face, of small
and blunted features... Zagreus drew in a long draught of air up his extremely
handsome equine nostril, his eyes rolling wildly like a horse's for a moment, as though
he were about to rush away in terror... a tetchy hen called Holindrake - The
scrotum-skin of her withered apple-of-Adam was distended for her fierce admonitory
cluck... He tossed one huge foot out, threw back his head... chucked a mouthful of
laughs up in the welkin, at the ceiling, and exclaimed with a super-crashing
heartiness: “Yes I feel terribly fit!” And there was a noise like the wrath of he-goats
associated with the bright bravery of healthy hemen in the first flush of nascent
manhood.’ Zo gaat het zeshonderd bladzijden door; zeshonderd bladzijden vol rake,
wrede, maar tot een verpletterende, onbeweeglijke massa opgestapelde humor: The
Apes of God.
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Het cultuursocialisme van Jacques de Kadt
De Nieuwe Kern en Karl Barth
De Nieuwe Kern en Karl Barth door A.A. Spijkerboer Uitgever: J.H. Kok,
Kampen, 153 p., f29,90
Bart Tromp
Het theologische proefschrift van A. Spijkerboer is een merkwaardig werkstuk. Het
is kort, en goed geschreven en dat zijn geen gebruikelijke kenmerken van dissertaties.
Maar waar ik op doel, als ik van ‘merkwaardig’ spreek, is de vraagstelling.
In feite komt die neer op de vraag: had Jacques de Kadt gelijk met zijn beschuldiging
dat de theoloog Karl Barth na de Tweede Wereldoorlog ‘een bewonderaar van de
communistische heilstaat werd - en nog wel van de heilstaat zoals die onder Stalin
functioneerde’? Spijkerboer tekent daar bij aan dat Barth wel nooit van De Kadts
beschuldiging zal hebben gehoord, en als hij dat wel had gedaan, dan zou hij er zijn
schouders over hebben opgehaald, want dit verwijt werd hem toen voortdurend
gemaakt. Zo'n relativering van de schrijver zelf maakt die van de criticus overbodig.
Voor Spijkerboer is deze vraagstelling een gezochte aanleiding om twee werelden
die hem duidelijk sympathiek zijn met elkaar te verbinden. De eerste wereld is die
van De Nieuwe Kern, het nooit meer dan 200 abonnees tellende tijdschrift dat Jacques
de Kadt en Sal Tas na het échec van de OSP in 1933 oprichtten en tot 1940
volschreven. In dit tijdschrift - intellectueel zeker het boeiendste wat er in die tijd in
het Nederlands verscheen - ontwikkelden De Kadt, en zijn onderschatte leerling Sal
Tas (diens De illusie van de ondergang 1946 - is een oorspronkelijk en erudiet werk)
vanuit een systematische kritiek op het toenmalige socialisme een nieuwe conceptie
van socialisme, waarin de ontwikkeling van de cultuur niet langer ondergeschikt
wordt gemaakt aan materiële verlangens, maar dat juist de productie in dienst gesteld
wordt van de ontwikkeling van de cultuur. In de bondige weergave door Spijkerboer
van deze ideeën blijkt niets van de achterhaaldheid van deze conceptie van
cultuursocialisme, integendeel ze doet verrassend modern aan in een wereld waar
de zinloosheid van de steeds verder gaande opeenstapeling van materiële rijkdom
duidelijker wordt naarmate de onmogelijkheid daarvan meer gevoeld wordt. Dit
cultuursocialisme wordt tegelijk gedefinieerd door z'n negatie én concurrent: het
fascisme, waarin, om een onvergetelijk citaat van De Kadt te gebruiken, geldt: ‘van
het leven genieten, dat is in auto's rijden en brullen’.

J. de Kadt
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Humaniteit
De tweede wereld waarin Spijkerboer graag vertoeft is die van Karl Barth. Hij heeft
van het feit dat De Kadt en Tas, die van georganiseerde en ongeorganiseerde religie
niets moesten hebben, met waardering over Barths opstelling en denkbeelden
schreven, gebruik gemaakt om een vergelijking te maken tussen de Zwitserse theoloog
en de redacteuren van De Nieuwe Kern. Ook de ideeën van Barth over de plaats van
de godsdienst in de maatschappij en de verhouding tussen politiek, kerk en religie
zet Spijkerboer uiteen. Persoonlijk ben ik meer thuis in de denkwereld van De Nieuwe
Kern dan in die van Barth, en misschien dat het daaraan ligt dat ik minder onder de
indruk ben geraakt van de argumenten die Barth gebruikt om zijn voor mij niet steeds
duidelijke stellingen te betrekken, dan van de retorische en profetische toon die eruit
spreekt. Spijkerboer vergelijkt de concepties van Barth en De Nieuwe Kern en
constateert wederzijdse overeenkomst. ‘In zijn veelzijdigheid, zijn onbevangenheid
en zijn bescheidenheid is Barth de cultuurmens die De Kadt en Tas voor ogen staat’.
Als De Kadt het christendom gevaarlijk noemt voor de democratie, geldt dat hij het
heeft ‘over een christendom, dat al dan niet met behulp van de natuurlijke theologie,
meent over de Waarheid te kunnen beschikken, en dát Christendom is in Barths ogen
een vijand van het geloof, terwijl veel van wat De Kadt kenmerkend voor een
“democratische levenshouding” noemt, typerend is voor Barths theologie.’
Het - althans voor Barth, die de Nieuwe Kern niet eens kende - imaginaire
bondgenootschap tussen hem en De Kadt en Tas werd echter opgezegd toen Barth
- zonder dat de beschuldiging van De Kadt

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

48
gegrond kan worden genoemd - na de Tweede Wereldoorlog tegenover het
communisme in Oosteuropa een geheel andere houding innam dan tegenover het
nazisme vóór die oorlog. Spijkerboer legt uitvoerig uit wat daarbij de beweegredenen
van Barth zijn geweest, en het betreffende hoofdstuk is door z'n beschouwingen over
geloof en politiek merkwaardig actueel. Hij onderschrijft Barths gecompliceerde
theologische opstelling op dit punt, maar tekent daar wel bij aan dat men er moeilijk
omheen kan te constateren dat bij Barth een tijdlang wel zeer rozige voorstellingen
hebben bestaan over de aard van het werkelijk bestaande communisme. (Zo schreef
Barth dat het een schande was ‘om een man van het formaat van Stalin met charlatans
als Hitler te vergelijken.’) Toch is de oplossing die Spijkerboer construeert niet
overtuigend. De wereld van de feiten bestaat niet onafhankelijk van theologische
stellingnames - en omgekeerd. Wat is de waarde van de profetische scherpte waarmee
Barth over het aardse sprak, als hij van dat laatste zo slecht op de hoogte is? In feite
erkent Spijkerboer dat zelf als hij aan het eind van zijn dissertatie de practische
bruikbaarheid van Barths criterium voor het nemen van politieke beslissingen
onderzoekt. Dat criterium heet humaniteit, en na een lang vertoog concludeert
Spijkerboer dat dit criterium alleen bruikbaar is voor ‘een gemeente waarin de afgoden
wijken voor de God van Israel, de vader van Jezus Christus, en waarin de
gerechtigheid uit de werken wijkt voor de gerechtigheid door het geloof’. Dit zijn
formuleringen van hetzelfde kaliber als die van Barth, en ze zijn precies zo
onbevredigend als het gaat om een antwoord op de oorspronkelijke vraag naar de
relatie tussen geloof en politiek.
Meer sympathie kan ik opbrengen voor de voorlaatste paragraaf van dit boek:
‘...wanneer het waar is wat Huizinga schreef, dat een absoluut waarheidsbegrip met
de daaruit voortvloeiende normen van zedelijkheid en gerechtigheid enkel veilig is
op de onverzwakte en onwrikbare basis van een levend metafysisch besef, is het dan
uitgesloten dat de ook in onze tijd zoveel geplaagde rede een schuilplaats vindt bij
het christelijk geloof en door dat geloof bemoedigd wordt om de strijd met de
irrationele krachten aan te binden?’ Nee, uitgesloten niet.
■
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Hugh Jans
Over paddestoelen
Het is niet de eigenlijke paddestoel die wij in de pan nemen, maar
slechts het orgaan dat voor de voortplanting zorgt, het orgaan dat
sporen vormt en daarmee voor de vermenigvuldiging van de soort
zorgt. Als een spore ontkiemt, groeit er een klein draadje uit genaamd
hyphe, dat water en voedsel kan opnemen uit de bodem en zodoende
kan groeien en vertakken.
De vertakte draden vormen tezamen het mycelium of de zwamvlok.
Dat is de eigenlijke paddestoel; waar op bepaalde plekken de draden
dicht bij elkaar groeien worden knopjes gevormd, deze groeien naar
boven en vormen, wat wij niet terecht dus, paddestoelen noemen.
Groene planten bevatten bladgroen, waarmee ze uit koolzuur en water,
suiker, zuurstof en zetmeel kunnen maken, als er zonlicht op de plant
valt. Paddestoelen hebben geen bladgroen, evenmin als wij mensen.
Mensen en dieren kunnen zelf geen suiker en zetmeel in het lichaam
maken en zijn daarvoor aangewezen op groene planten, om energie
te verkrijgen die vrij komt als wij suiker en zuurstof omzetten tot
koolzuur en water. Paddestoelen kunnen dat op twee manieren,
sommigen door levende wezens (planten en bomen) binnen te dringen
en de benodigde stoffen eruit weg te nemen, op parasitaire wijze dus.
Andere paddestoelen leven van afgevallen bladeren en takken,
doodgegaan materiaal; ze kunnen de ingewikkelde stoffen daaruit
afbreken, wat groene planten niet kunnen. Daarom is vooral het bos
een goede groeiplaats voor deze paddestoelen. De beste
weersomstandigheden daarvoor zijn, van en met zomer tot en met
herfst: temperatuur niet te hoog of te laag en vochtige atmosfeer en
een bodem bedekt met afgevallen bladeren en takken, in dennebossen
veel dennenaalden. Weidechampignons hebben, zoals de naam al zegt,
weidegrond nodig en liefst weidegrond waarop gras niet te goed groeit,
zoals kleigrond.
Gekweekte champignons zijn er het hele jaar door, maar nu worden
nog verse grotchampignons en oesterzwammen aangevoerd en daar
moeten we het, buiten de gedroogde paddestoelen, mee doen. In het
voorjaar komen de morieljes weer, evenals de voorjaarsridderzwam
en weidekringzwam.

Omelet met paddestoelen
1½ kop repen oesterzwam
½ kop pittige kippebouillon
2 eetl. boter
8 verse eieren
4 eetl. room
6 g zout
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peper & nootmuskaat
1 sprits Tabasco
1 dessertl. gehakte peterselie

Kook de repen oesterzwam ½ minuut in een sauspannetje met de hete kippebouillon
en laat ze dan uitlekken.
Smelt de boter in een koekepan. Klop intussen de eieren met de room, het zout,
peper, nootmuskaat, Tabasco en de peterselie. Giet ze op de hete boter en draai de
pan, zodat het geklopte ei zich gelijkmatig over de bodem verspreidt. Schep de
paddestoelrepen, als de bovenkant van de omelet nog nat is, over de helft die tegenover
de steel van de pan ligt. Zout en peper de paddestoelen zonodig wat bij en vouw de
lege helft van de omelet er overheen. Schuif de omelet op een warme schaal en dien
haar direkt op als lunch- of voorhap.

Terrien met paddestoelen
10 sjalotten, klein gesneden
4 eetl. boter
4 ons grotchampignons, grof gehakt
2,3 ons kippelevers, gehalveerd
¼ kop dry Martini vermouth
¼ theel. venkelzaad, gemalen
zout & peper
4½ ons kalfsgehakt
½ kop dikke room
½ kop vers wittebroodkruim
2 losgeklopte eieren
3 eetl. cognac
1 pond dunne repen vet ontbijtspek
4½ ons kleine grotchampignons

Fruit de sjalotten 10 minuten in een sauteuse of koekepan, in de boter tot ze zacht
zijn. Voeg de gehakte champignons en gehalveerde kippelevers toe en sauteer, af en
toe omscheppend, 5 minuten. Roer de Martini, venkelpoeder, zout en peper naar
smaak erbij en breng het aan de kook. Haal de pan dan direkt van het vuur en laat
het mengsel afkoelen. Draai het dan in gedeeltes door de blender of pureer het
anderszins. Meng het in een deegkom, met behulp van de deeghaak, met het
kalfsgehakt, de room, broodkruim, eieren, cognac, zout en peper.
Bekleed een 2 hier patéterrien of cakeblik met de repen spek, zo dat er genoeg
overhang is om de vulling te bedekken. Vul het met de helft van de farce. Druk het
aan en verspreid hierover de champignonkoppen, ontdaan van de stelen dus. Zout
en peper ze en bedek ze, zonder ze te verschuiven met de rest van de farce. Leg een
gevouwen krant op het aanrecht en klop de gevulde terrien met fikse meppen erop,
om eventuele luchtbellen eruit te krijgen. Strijk de bovenkant glad met een spatel en
vouw het overhangend spek erover dicht. Dek de terrien af met dubbel folie en het
deksel. Zet haar au bain-marie, met het hete water tot de helft van de terrien, 2 uur
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in een matige oven (375° F, 190° C). Haal de terrien er daarna uit en laat haar ½ uur
op een rek staan. Leg een stuk karton evengroot als de oppervlakte van de farce op
het folie, bezwaar het met 1 kg gewicht aan gevulde conservenblikken of iets
dergelijks en laat het een nacht over in de koelkast staan. Keer de terrien een kwartier
voor het aansnijden op een schaal. Er is genoeg voor 12 plakken voorof lunchgerecht.
Kort en snel in knoflookolie aangefruite gehalveerde grotchampignons kunnen,
gemengd met gekookte krielen, rauwe groene ui, gehakte knoflook en gesneden
groene paprika of bijtgare sperziebonen, aangemaakt worden met een frisse dressing
tot een heerlijke warme of koude salade. En gebakken sneden wittebrood, bedekt
met gebakken ham en champignons, toegedekt met halfbelegen Goudse kaas, onder
de grill gesmolten, behoren voor mijn smaak tot de lekkerste voorgerechten.
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De blauw geruite kiel
Zesde jaargang nummer 8
Wat moet Zuid Afrika nu met een fregat?
Het symbool van de Zuidafrikaanse strijdkrachten bestaat uit de strak getekende
omtrek van een bastion, met daarin twee zwaarden (de landmacht), twee vleugels
(de luchtmacht) en een anker (de marine).
Marine? Zuid-Afrika? Ja, Zuid-Afrika heeft een marine. Meestal sta je daar niet zo
bij stil, maar vorige week is juist een van hun grootste schepen, en nog wel het
vlaggeschip van de Zuidafrikaanse marine, gezonken. Het was de President Paul
Kruger, een al wat ouder fregat, dat de Zuidafrikanen vooral gebruikten bij het
opsporen van onderzeeërs. De President Paul Kruger is, voor een marineschip,
tamelijk eerloos ten onder gegaan: tijdens een oefening bij zwaar weer voor de
Zuidafrikaanse kust is het schip tegen een bevoorradingsschip aangevaren,
opengescheurd, volgelopen en gezonken. Je zult maar schout-bij-nacht zijn op zo'n
boot en dan je baas, de admiraal moeten vertellen dat je schuit foetsie is omdat je
tegen de parlevinker bent opgevaren!
Maar, alle gekheid op een stokje. Wat moet Zuid-Afrika nu met een fregat? Sterker
nog, wat moet Zuid-Afrika met een marine? Vanaf de Zuidpool heeft het geen inval
over zee te vrezen, en vanuit de noordelijke buurlanden - Namibië (dat door
Zuid-Afrika onrechtmatig is bezet), Botswana (dat geen noemenswaardige
strijdkrachten heeft en bovendien niet aan zee grenst), Zimbabwe (dat ook al
ingesloten ligt) en Mozambique (dat een marine heeft van nog geen duizend man,
met een handjevol kleine scheepjes) hoeft Zuid-Afrika ook geen aanval over zee te
vrezen.

Een fregat van de Zuidafrikaanse marine (foto ABC)

Er zijn dan ook andere redenen waarom Zuid-Afrika een marine heeft met grote
schepen als fregatten en onderzeebootjagers. Om Kaap de Goede Hoop loopt immers
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een belangrijke scheepvaartroute tussen Azië en West-Europa. Langs die route komt
een groot deel van de olie die vanuit het Midden-Oosten naar West-Europa gaat,
zeker sinds de tankers zo groot zijn geworden dat ze niet meer door het Suezkanaal
kunnen. En de Zuid-Afrikanen hebben zich zelf nu opgeworpen als beschermers van
die scheepvaartroute rond Kaap de Goede Hoop.
Dat doen ze niet omdat ze zulke ruimhartige mensen zijn, maar om West-Europa
en de Verenigde Staten tot vriend te houden. Zuid-Afrika is immers, zoals je weet,
niet zo'n erg aardig land. Het huldigt het principe van de Apartheid, wat er in het
kort op neer komt dat de blanke minderheid van de Zuidafrikaanse bevolking (tegen
de viereneenhalf miljoen) voor zich zelf het recht opeist om de zwarte en gekleurde
meerderheid (ruim twintig miljoen) te onderdrukken. En dat doet die minderheid dan
ook danig. Niet alleen hebben de zwarte Zuid-Afrikanen geen stemrecht, en zijn ze
niet vrij om te gaan en te staan waar ze willen, ook economisch worden ze
achtergesteld. En wat er gebeurt met zwarte Zuid-Afrikanen die iets tegen Apartheid
hebben, kun je hier bijna dagelijks in de krant lezen: ze worden in de gevangenis
geworpen, en daar tamelijk slecht behandeld. Zo slecht dat je regelmatig hoort dat
politieke gevangenen in de gevangenis sterven.
Goed, maar wat heeft Apartheid nu met de Zuidafrikaanse marine te maken? Dat
zit zo: de blanke Zuid-Afrikanen hebben, om de zwarte en gekleurde Zuid-Afrikanen
te kunnen blijven onderdrukken, hulp nodig van de West-Europese landen en de
Verenigde Staten. Ze moeten wapens hebben en allerlei technische produkten. Maar
nu bestaat in West-Europa en de Verenigde Staten al jarenlang een zekere weerzin
tegen het Apartheidssysteem. Niet echt ernstig hoor, maar toch wel zo dat de
Zuidafrikanen steeds het risico lopen dat die landen, grofweg de Navo-landen,
Zuid-Afrika niet meer willen helpen. En dan zou het vlug gedaan zijn met de blanke
minderheidsregering, dat spreekt vanzelf.

Vandaar dus dat de Zuidafrikanen van alles doen om zich in de ogen van de
Navo-landen onmisbaar te maken. Daarmee gaan ze zo ver, dat zij de veiligheid van
het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan in de gaten houden (daarmee wordt
bedoeld dat ze schepen van de Sovjetunie die daar soms rondvaren, opsporen en
volgen). En de gegevens over wat ze zien geven ze dan weer door aan de Navo. Niet
officieel hoor, want de Navo wil officieel niets met Zuid-Afrika te maken hebben,
officieel zijn alle Navo-landen tegen Apartheid. Nee, dat gaat min of meer stiekum.
De Navo weet ‘toevallig’ precies op welke golflengte de Zuidafrikanen hun gegevens
uitzenden, en dan zou ze toch wel gek zijn om die gegevens niet op te vangen en te
gebruiken? Op die manier is Zuid-Afrika een nuttige partner die de Navo een hoop
werk bespaart. En in ruil daarvoor is vanuit West-Europa en de Verenigde Staten
nog nooit echt bezwaar gemaakt tegen de Apartheid. Want, zo denken de regeringen
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aan deze kant van de evenaar, zo lang de blanken het voor het zeggen hebben is de
olieroute veilig, en weten wij of er soms Russische onderzeeërs in het zuidelijk deel
van de Atlantische Oceaan rondscharrelen. En zo zie je dat het voor de Zuidafrikaanse
minderheidsregering best de moeite loont om een goede marine te hebben.
JAN STOOF
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Meneer Beck gaat even een krant kopen
Meneer Adolf Beck was een rustige, bleefde man. Hij kwam uit Noorwegen,
maar woonde al een jaar of tien in Londen. Op een avond in december 1895
verliet hij na het eten zijn huis om een krant te kopen. Hij had nog geen twintig
meter gelopen, toen plotseling een opgewonden jongedame hem bij zijn arm
pakte en riep: Zeg rotvent, wat heb je met m'n horloge gedaan!
Horloge? Meneer Beck begreep er niets van. U vergist zich, dame, zei hij.
Maar de vrouw liet hem niet los en begon steeds harder te schreeuwen. Er kwam
een politieagent op het rumoer af, die beiden meenam naar het bureau. Daar
vertelde de jongedame dat ze ‘die vent’ - ze wees op meneer Beck - twee maanden
eerder had ontmoet. Ze was bezweken voor zijn charmes en hij had haar
gevraagd of ze met hem meeging naar de Rivièra. Dat wilde ze wel, waarop hij
haar grootmoedig een cheque gaf om nieuwe kleren te kopen. Hij was de deur
uitgegaan met haar horloge en een gouden ring, waarin hij hun namen zou laten
graveren, en was nooit meer teruggekomen. En de cheque was ook vals geweest.
Oh, bent u er zó een, zei de inspecteur en hij keek meneer Beck vol walging
aan.
Kom kom, wat een onzin, zei meneer Beck, ik heb die jongedame nooit eerder
ontmoet.
Maar ze hielden hem toch een nachtje vast op het politiebureau. De volgende
dag moest hij verschijnen voor de rechtercommissaris. Dat ziet er niet best uit,
zei de rechtercommissaris.
Meneer Beck schoot in de lach. Ach edelachtbare, zei hij, iedereen kan zich
wel eens vergissen, ik neem het de dame niet kwalijk en de politie ook niet, ik
mag nu zeker wel gaan? De rechter-commissaris tikte verstoord met zijn
hamertje op de tafel. Ik verzoek u dringend uw brutale mond te houden,
verdachte, zei hij.
Verdachte! riep meneer Beck boos, ik weet van niks, ik ben volkomen
onschuldig!
Dat zeggen ze allemaal, zei de rechter-commissaris, laat de getuigen
binnenkomen!

Tekening The Tjong Khing

De deur werd geopend en er stapten negen vrouwen naar binnen. Zodra ze
meneer Beck zagen, riepen ze: Dat is hem! Dat is die gemene bedrieger! Meneer
Becks knieën knikten. Hij moest zich vasthouden aan het beklaagdenhekje en
kon alleen nog maar mompelen: Ik heb niks gedaan, ik heb niks gedaan.
Meneer Beck werd opgesloten en de politie ging aan het werk. Uit het archief
dook men de kaart op van een zekere John Smith, die voor oplichting van een

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

aantal vrouwen vier jaar in de gevangenis had gezeten. Op de kaart stond het
signalement van Smith. De politie werkte in die tijd nog niet algemeen met
vingerafdrukken. In plaats daarvan noteerde men van misdadigers hun lengte,
de afmetingen van hun schedel, hun oren, hun tenen, hun armen en nog een
paar van die maten. Het bleek nu dat de maten van Adolf Beck en John Smith
precies hetzelfde waren. Ze spraken allebei met een buitenlands accent en hadden
allebei een sneetje in hun linker oorlel. De agent die ooit John Smith had
gearresteerd herkende in Adolf Beck een en dezelfde man en een
handschriftkundige verklaarde dat ook het schrift van de beide heren gelijk
was.
Meneer Beck was een gebroken man. Huilend stamelde hij dat hij écht Adolf
Beck was en nog nooit z'n leven iemand bedrogen had. Het hielp niets. Hij kreeg
zeven jaar gevangenisstraf. In de gevangenis noemde men hem Smith en hij
kreeg hetzelfde nummer op zijn borst dat Smith vier jaar lang had gedragen.
Meneer Adolf Beck was John Smith geworden.
Na vijf jaar werd hij wegens goed gedrag vrijgelaten. In Londen probeerde
hij de vreselijke gebeurtenis te vergeten en wat geld te verdienen. Het lukte niet
zo erg. Drie jaar lang leidde hij een armoedig bestaan, tot hij op een avond in
april 1904 zijn deur uitstapte. Onmiddellijk werd hij bestormd door een jonge
vrouw, die schreeuwde: Hee, rotvent, wat heb je met m'n horloge gedaan!
Een detective, die zich vlakbij in de portiek had verscholen, greep meneer
Beck in z'n kraag.
Voor Adolf Beck begonnen de verschrikkingen opnieuw. Opnieuw waren er een
heleboel getuigen en opnieuw werd het handschrift op de valse cheques als het
zijne herkend.
Je komt er deze keer niet meer met zeven jaar vanaf, Smith, zeiden de
politiemannen tegen Beck, twaalf jaar is wel het minste dat je krijgt.
Meneer Beck huilde en smeekte en stotterde. Hij gilde en krijste en vloekte.
En nog voordat de jury het schuldig uitsprak was hij een geestelijk wrak.
Toen gebeurde er een wonder. De politie arresteerde de echte John Smith,
die alle misdaden bekende waarvoor Beck in de gevangenis had gezeten. De
twee mannen leken op elkaar als twee eieren. Smith sprak net als Beck met een
buitenlands accent, maar uit welk land hij kwam heeft de politie nooit kunnen
achterhalen. De naam Smith was vals. Hij had nog veel meer valse namen
gebruikt, maar zijn echte naam bleef een mysterie. Men kon er ook niet
achterkomen of Smith ooit van Adolf Beck had gehoord.
John Smith zat zijn straf uit en verdween daarna spoorloos. Meneer Beck
kreeg een vergoeding voor al het leed dat hem was overkomen, maar hij kwam
de schok nooit meer te boven. Hij bleef een zenuwlijder en stierf vijf jaar later.
GERARD BRANDS

Een vreemde gebeurtenis
Op het moment dat ik de titel van dit verhaal op een vel papier had getypt, werd er
gebeld. Knorrig schoof ik de schrijfmachine van me af. Ik stond op in de mening dat
het weer een van mijn buren zou zijn die een kilo suiker of een pak koffie kwam
lenen zonder het geleende ooit terug te geven. De mensen in onze buurt staan bekend
om hun zuinigheid.
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Toen ik de deur opende, stond er een man op de stoep met een fototoestel. Een
heel gewone man met strak achterover gekamd haar. Het enige opvallende aan hem
waren zijn borstelige wenkbrauwen.
Vervolg op pagina 54
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Het enge restaurant
alleen voor kinderen van boven de 15 jaar
'k Heb als kind zoveel geleden,
honderd maal zoveel als jij.
Ik had ouders, hele wrede.
'k Kreeg daaglijks op mijn lazerij.
Mijn lot was door de weeks te dragen,
al sloegen ze met harde hand,
maar 'k moest alle zaterdagen
met ze mee naar 't enge restaurant.
't Enge enge enge restaurant!
Daar liepen twintig ober-kelners tierend af en aan
enkel om de kinderen te jennen.
Die kregen poffertjes gevuld met levertraan
of ijs met mayonaise om ze te verwennen.
Daar kreeg je zout en peper in je glaasje fris.
Als je het niet opdronk, nou dan was het mis.
De obers trokken aan je oren en ze sloegen met een stok.
Ze sleurden je het restaurant door naar de kok.
In de keuken had de kok wel duizend vorken en messen.
Hij prikte meer in kinderen dan in rollade of in konijn.
‘Ah, ist das wier ein kind das nicht will fressen!’
brulde hij. Je wist meteen hoe vreeslijk wreed je straf zou zijn.
‘Hou je handjes eerst maar eens een poosje in die hete ketel soep
en geen gejank en haal ze er pas uit als ik je roep.
Kijk maar niet zo vies. Ze is getrokken van boelon.
Er zit een beetje prei in, maar het meeste champignon.
En als je niet wilt eten ventje, is je mond misschien te klein.
Dan nemen we dit vleesmes. Hou je vast, want het doet pijn.
En dan snijden we je mondhoek hier en hier een stukje in...’
Je schreeuwde en je bloedde en dan had de kok zijn zin.
Je moest het hete spekvet drinken van net uitgebakken spek.
Dan zat je hele mond onder de blaren.
Je moest het braaksel eten, ook al had je heel geen trek,
van kindertjes die misselijk geworden waren.
Als je terugkwam in de eetzaal vol met bulten, vol met bloed.
Dan lachten alle obers en dan riepen ze: ‘Net goed!’
Je ouders hadden al gegeten, maar dan zei je moeder: ‘Snoes,
er staat voor jou een bordje, raad eens, heerlijk, chocolademoes.’
Er kropen dikke pissebedden uit een puddinkje van zand
en je rende gillend uit het enge restaurant,
't Enge, enge, enge, restaurant!
't Was in 't stadje Ammerete,
't heette restaurant ‘De Zucht’.
Gaan je ouders daar uit eten,
sla onmiddellijk op de vlucht.
Al beloven ze je pannekoeken
al beloven ze je friet,
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toch moet je een uitvlucht zoeken,
ga er niet binnen, doe dat niet!
Word nooit en te nimmer klant
van het enge enge enge restaurant.

HANS DORRESTIJN

Tekening Jansje Bouman

Niet zo, maar zo!
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Vervolg van pagina 52
‘Goedenmiddag,’ zei hij, ‘mag ik vragen: bent u misschien de schrijver van dit
verhaal?’
‘Ja natuurlijk,’ zei ik kortaf. Ik was nog steeds kwaad dat iemand me durfde storen
bij mijn schrijfarbeid. Schrijven is toch al niet zo gemakkelijk en als je dan eindelijk
de titel van je verhaal hebt verzonnen dan moet het schrijven niet onderbroken worden:
grote kans dat je door zo'n kleine storing alles vergeet wat je op wou schrijven. En
dan komt er een heel ander verhaal dat helemaal je bedoeling niet was. En dat betekent
een ramp voor de lezers, voor de hele mensheid trouwens want ik ben een tamelijk
groot schrijver en ook nog bescheiden want anders had ik het woord tamelijk wel
achterwege gelaten. Zoals ik schrijf, schrijft er geen een, dat zullen de lezers met me
eens zijn.

Tekening Anne Chris Budding

‘Aha,’ zei de onbekende, ‘dus u bent de schrijver. Dan heb ik hier iets heel
belangrijks voor u. Kijk (hij hield me het fototoestel voor) dit is geen gewoon apparaat
maar het heet een Vlug-Klaar.’
‘O, u maakt instant foto's,’ zei ik vlug, want als schrijver weet ik natuurlijk
makkelijker dan een gewoon iemand het juiste woord te vinden.
‘Zoals u wilt,’ zei de man, ‘Vlug-Klaar foto's. Uit dit toestel meneer komt het
slechtste moment uit het leven van de gefotografeerde.’
‘Hoe bedoelt u dat? Ik kan u even niet volgen.’
‘Toch is het heel eenvoudig. Dit apparaat drukt het slechtste moment uit iemands
leven af!’
‘Het slechtste? Dan heb ik er eigenlijk niet zoveel zin in.’
‘Uw buren wilden hun foto ook al niet terugkopen,’ zei de man terwijl hij zijn
voet tussen de deur zette die ik langzaam dicht wou drukken, ‘ik zal er eens wat laten
zien’.
Door nieuwsgierigheid naar de wandaden van mijn buren gedreven, zette ik de
deur weer wat wijder open. Hij haalde een stapeltje foto's uit zijn zak. Tot mijn
verwondering zag ik een van mijn gerespecteerdste buren die de mooiste villa van
de hele wijk bewoont, met een pistool in zijn hand in een bankgebouw staan terwijl
de kassier hem een koffertje overhandigde. Ik herkende hem ondanks de nylonkous
over zijn kop.
‘Hè?’ vroeg ik, ‘dat is toch meneer Dahlman van nummer twaalf?’
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‘Ja,’ zei hij, ‘na de bankoverval heeft hij zich in deze buurt gevestigd. Kijk, dit is
uw naaste buurvrouw.’
Op de foto stond buurvrouw Tellemeyer. Ze sprak altijd deftig en drong dus in
winkels nooit voor maar veur. Ze was zelfs te chic om een geniaal schrijver zoals
mij te groeten. Op de foto stond ze met ontbloot bovenlichaam voor de ramen van
de benedenverdieping van een Amsterdams grachtenhuis. Ze wenkte naar de mannen
die op straat voorbij kwamen.
‘Tja, zo verdiende mevrouw Tellemeyer vroeger haar geld,’ zei de fotograaf
peinzend, ‘ze is steenrijk, maar ze wilde niet eens naar mijn verzoek om de foto te
bekijken, lúisteren. Dan moet ze het zelf maar weten. En dit is meneer Vilder.’
Meneer Vilder was de dominee van het dorp die een paar huizen verderop woonde.
Op de foto stond hij met de telefoonhoorn in de hand.
‘Mag een dominee niet eens telefoneren?’ vroeg ik.
‘Ja maar hij belt hier de politie om zijn buurman, meneer De Kadt, aan te geven.’
‘Dat is toch die man die werkloos is?’
‘Juist. Met een enkel karweitje verdient meneer De Kadt hier en daar wat bij en
daarom geeft dominee hem aan.’
‘Een heel minne streek,’ zei ik, ‘zo diep ben zelfs ik nog nooit gezonken.’
De fotograaf knikte en bladerde verder in de stapel foto's. Ik kreeg een glimp van
mevrouw De Wit te zien, de lerares die pal tegenover me woont. Ze tilde een leerling
voor het bord aan zijn oor op. Het gezicht van het jongetje was verwrongen van pijn.
Meneer Adelaar, een andere buurtgenoot die voorzitter was van de Dierenbescherming
gaf op de foto zijn zoontje van negen jaar een harde trap onder zijn achterste. Nu
had ik voorbeelden genoeg. De fotograaf borg het materiaal weer op.
‘En wat wilt u nu van me?’ vroeg ik.
‘Ook een foto van u nemen.’
‘Geen haar op mijn hoofd...’ begon ik.
‘Zal ik dan maar gaan? Met de foto.’
‘Nee, nee, nee, alstublieft niet,’ zei ik haastig. Ik had hem door Ik wist hoe de
vuilak te werk ging. Hij zou met mijn slechtste moment de deuren langsgaan. Dan
zou ik net zo te schande gemaakt worden als al die gierige buren van me. Die
doortrapte kerel had natuurlijk al lang een foto van me genomen, bedacht ik, dus
weglopen had geen zin. Mijn vermoeden bleek juist. Uit het zoemende apparaat
kwam langzaam een rechthoekig glimmend stuk papier. Na een klik trok de fotograaf
de foto er uit. Terwijl hij er op blies om het oppervlak te drogen, vroeg ik de prijs.
‘Voor duizend gulden bent u overal van af,’ antwoordde hij, ‘dan komt niemand
te weten wat uw zwakste ogenblik was.’ Gelukkig accepteerde hij ook cheques. Toen
ik mijn handtekening gezet had en hem mijn pasje had laten zien, overhandigde hij
me de foto en verdween met een vriendelijke groet.
Haarscherp. Ik zat achter mijn schrijfmachine. Er was een nieuw vel ingedraaid
waarop met duidelijke letters te lezen stond: Een vreemde gebeurtenis.
Vertel het niet verder. Ik schaam me een ongeluk.
HANS DORRESTIJN
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[Nummer 3 - 27 maart 1982]
tirade
De Revisor
Hollands maandblad
De tweede ronde
Nieuw Vlaams Tijdschrift
Literair paspoort
NFL

De Revisor, New Foundland, De Tweede Ronde, Maatstaf, Literair Paspoort, Nieuw
Vlaams Tijdschrift, Hollands Maandblad, Bzzletin, Raster, Over Multatuli, Tirade
en Venster: het is of alle redacteuren van deze tijdschriften aan het begin van 1982
tegen elkaar hebben gezegd dat het nu maar eens uit moet zijn en dat er alleen nog
maar interessante nummers gemaakt zullen worden. Beziet men de eerste nummers
van de literaire tijdschriften van dit jaar dan is ze dat aardig gelukt. Toch valt het op
dat in al deze verschillende tijdschriften veel dezelfde namen voorkomen.
Het wonder geschiedde dat De Revisor een verhaal van J.M.A. Biesheuvel opnam,
een schrijver die altijd - geheel ten onrechte - tot de ‘anekdotisten’ werd gerekend.
Biesheuvels verhaal in De Revisor 1982/1, ‘Oh! kapitein te zijn...’ zit vol literaire
verwijzingen. In hetzelfde nummer staat ook broos proza van Hedda Martens en
eindelijk nieuw werk van Kees Verheul, ‘De nieuwe jongen’. Dit nummer bevat veel
essayistisch werk, waarvan met name genoemd moeten worden het essay van Jan
Fontijn over de invloed van de Amerikaanse filosoof Emerson op Couperus, het
eerste van een reeks essays van Tom van Deel over beeldende kunst en poëzie, en
de door Maarten van Buuren vertaalde korte essays van Roland Barthes over ‘Wat
is kritiek’ en het verschil tussen ‘Schrijvers en scribenten’. In De Tweede Ronde
(Winter 1981) staat een verhaal van Maarten 't Hart, ‘De witte nacht’, dat enig licht
kan werpen op zijn nieuwe boek De vrouw bestaat niet. Het feminisme en opdringerig
christendom plagen een schrijver die niet in slaap kan komen, en aan het slot verschijnt
een dier dat een symbolische houding aanneemt. Er is speciale aandacht in dit nummer
voor Eugenio Montale (essay, poëzie, proza, tekeningen) en andere Italiaanse
schrijvers (Alberto Moravia, Italo Calvino - een naam die in bijna alle tijdschriften
op het ogenblik opduikt). Veel Nederlandse en vertaalde poëzie, onder meer van
Odysseys Elytis (Nobelprijswinnaar), Mandelstam en Montale. In Maatstaf 1982/1
schrijft Jeroen Brouwers een nieuw hoofdstuk van zijn boek over zelfmoord en
literatuur, dit keer over een voor de meesten volslagen onbekende: Jacob Hiegentlich.
Joyce & Co schrijft over een bewonderde Franse schrijver: Jacques Laurent en
Lodewijk Brunt over vrouwen en liefdadigheid in het negentiende eeuwse Engeland.
Boudewijn Büch en Eva Gerlach publiceren poëzie, Van Gerlach staan ook gedichten
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in De Revisor. Interessant is altijd de poëzie-kroniek van Rob Schouten, Ceterum
censeo. Niet in een Nederlands tijdschrift, maar in het Nieuw Vlaams Tijdschrift
(nov./dec. 81) staat nieuw proza van Sybren Polet, ‘De kabouter, de reus en de
middenman’, een sprookje met dubbele bodems. In dat nummer ook Dagboekbladen
van Cornets de Groot die vooral handelen over De compositie van de wereld van
Mulisch. Frans Boenders interviewde de Belgische scheikundige Llya Prigogine die
bijzondere gedachten heeft over ‘de eenheid van de wetenschappen’. Het NVT heeft
ook een goed gevulde afdeling Kronieken, met besprekingen en polemische bijdragen.
In Tirade (jan./febr. 82), dat vanaf nu tweemaandelijks gaat verschijnen, bewijst
H.A. Gomperts dat hij sinds zijn emeritaat niet heeft stil gezeten - alsof hij erop heeft
gewacht. Hij publiceert het eerste deel van een essay dat tot een boek zal uitgroeien:
‘De tumor van het bewustzijn’. Jaap Goedegebuure heeft de redactie van Tirade
verlaten en er zijn twee nieuwe redacteuren opgetreden: H.F. Cohen en Jacques
Hamelink. Cohen is een historicus. In Tirade schrijft hij over buitenlandse en
binnenlandse politiek, dit keer over de Sovjetunie. Th.J. Hooning schrijft een
uitvoerige kritiek over Bernard Cricks biografie van George Orwell. Hij vindt dat
Crick geen goed beeld van Orwell geeft, maar dat hij er wel het materiaal voor
aandraagt. Zoals naar aanleiding van eerste nummer verwacht richt New Foundland
(1/1982) zich inderdaad op het reizen en de literatuur. In dit eerste nummer van wat
al de tweede jaargang wordt genoemd gaat het cosmopolitisch toe: Ieme van de Poel
over Blaise Cendrars, Ton Lemaire over de filosofische en antropologische kanten
van het reizen (‘Waartoe op reis?’), August Willemsen (de vertaler van onder meer
Pessoa) schrijft Braziliaanse brieven, Anton Haakman een fragment uit een roman
ontstaan als gevolg van veel reizen en D. Hillenius over Charles Waterton. Rudi
Fuchs beschrijft weer zijn persoonlijke ervaringen bij het zien van de meest recente
stromingen in de beeldende kunst. Literair Paspoort (jan./febr. 82) heeft in elk
nummer een thema, dit keer Het Weense Fin de Siècle, met dit keer essays over
Trakle en Peter Altenberg, een nauwelijks in Nederland bekende schrijver van proza
in geconcentreerde vorm, waarvan ook voorbeelden worden gegeven. In Literair
Paspoort wordt de buitenlandse literatuur, uit alle mogelijke taalgebieden, gevolgd
en er staat altijd wel iets verrassends of belangwekkends in. In het Hollands
Maandblad van januari schrijft J. Pen over een andere inkomenspolitiek en is verder
interessant wat W. Drees sr. opmerkt over het drugbeleid. Andreas Burnier stond
een fragment af uit haar nieuwe roman De litteraire salon; dit fragment is minder
mythisch dan haar laatste roman en maakt benieuwd naar de rest. In het
februari-nummer staan vooral essays: over Robert Lowell, over Flaubert's
cultuurkritiek (door Jaap T. Harskamp) en Irish Murdoch (door Willem Otterspeer).
Karel van het Reve publiceert weer fragmenten uit alles waarover hij heeft gedacht,
en schrijft dat hij niet weet hoe hij een restaurant binnen moet gaan, een sigaar bij
je oor moet laten kraken, maar wel hoe een alinea te beginnen. Het tweede nummer
van het nieuwe, Leidse, literaire tijdschrift Venster is wel heel snel met het publiceren
van de tekst van een interview/discussie over De vrouw bestaat niet, waarin 't Hart
zegt dat er ongetwijfeld een diepere psychologische reden zal zijn voor zijn
belangstelling voor het feminisme. Het proza in dit nummer is niet veel, maar het
stuk van Fons Oltheten over de filosofie achter de poëzie van J.C van Schagen is
verhelderend, hoewel in opstelvorm geschreven.
CP

Uitverkoren
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Hoe de dieren in de hemel kwamen door J.M.A. Biesheuvel en houtsnedes van
Charlotte Mutsaers (Meulenhoff) Twee geïllustreerde verhalen, op een schier
bibliofiele wijze uitgegeven. (Zie pag. 58)
Alice James door Jean Strouse (Bantampocket/Van Ditmar) De biografie van de
zuster van Henry en William James. Een familie- en cultuurgeschiedenis. (Zie de
Boekenbijlage 30-1-1982)
Letter en geest. Een spookverhaal door Frans Kellendonk (Meulenhoff) Een roman
waarin Kellendonk zijn techniek en verbeelding de ruimte geeft.

Elliott Banfield

Geef niet het hele hart door W.B. Yeats (Kwadraat) Een reeks door J. Eijkelboom
en A. Roland Holst vertaalde gedichten. (Zie pag. 46)
The Selected Letters of James Thurber (Hamish Hamilton/Keesing) Brieven van
een humorist die ook en ambitieus kon zijn. (Zie pag. 17)
Veertig door Kees van Kooien (De Bezige Bij) Drie verhalen over de mannelijke
menopauze. (Zie pag. 60)
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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De schrijvers en de kwesties
De schrijvers:
Jan Siebelink, Ethel Portnoy, Dirk Ayelt Kooiman, Lizzy Sara May,
Maarten 't Hart, Louis Ferron, Jaap Harten, Laurie Langenbach, Nicolaas
Matsier, Tom Pauka, Leon de Winter, Jan G. Elburg en Willem Brakman
De kwesties:
Kernbewapening, de vredesbeweging, punk, anarchisme, de
verzorgingsstaat, werkeloze jongeren, Onkruit, munititietreinen,
kernenergie, opgewarmde koude oorlog, Werkgroep Gezag en Vrijheid,
motregen, de krakers
‘Omdat je een schrijver bent, hoef je toch niet altijd het geweten van
de natie te zijn? Dat is een eis van veel mensen: dat we allemaal Bölls
en Grassen worden!’ zei Hugo Claus onlangs in een interview. De
vraag is of dit waar is: het is in Nederland helemaal niet gebruikelijk
schrijvers rechtstreeks te vragen naar hun ideeën over politieke en
maatschappelijke kwesties. Politici, sociologen, journalisten en
eendags-orakels geven dagelijks hun mening over van alles en nog
wat, voor schrijvers is er nauwelijks aanleiding om de nachtegaal uit
te hangen die net iets mooier zingt dan de rest. Meestal zijn de kwesties
van een eeuwigdurende saaiheid of alweer verdwenen op het moment
dat een schrijver zich ervoor gaat interesseren. Zo gekomen, zo gegaan.
Niettemin: Heinrich Böll en Günter Grass zijn niet gek en waar zij
het bij tijden over hebben is noch om van te geeuwen noch om luchtig
aan voorbij te gaan. Als het al geen brandende kwesties zijn, smeulen
doen ze wel en waar rook is, is vuur. In Raster 19, het nummer dat
geheel gewijd was aan ‘De vrolijke begrafenis van de jaren zestig’,
schrijft J. Bernlef: ‘Als je om je heen kijkt en je ziet tot wat voor soort
ideologieën jonge mensen zich op dit moment keren, zijn dat meestal
ideologieën met sterk oosterse invloed: stilstand, meditatie, stilte;
kortom het tegenovergestelde van dynamiek.’ Dit werd geschreven in
december 1980. Inmiddels is het maart 1982 en het toneel is blijkbaar
grondig veranderd, want van ‘stilstand, meditatie, stilte’ is weinig
meer te merken. Er heerst misschien nog enige stilte in de opkamer
van de tot Bagwhan Centrum omgebouwde rechter-achtervleugel van
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de voormalige gevangenis, maar wat leeft is een maatschappelijke en
politieke ‘dynamiek’ in de vorm van weerstand tegen de kernenergie,
anarchistische groepjes, Onkruit, krakersbeweging, werkeloze
jongeren, een ‘crisis in de verzorgingsstaat’, een niet te
verontachtzamen ‘vredesbeweging’, punk, en acties om de
‘verworvenheden’ van de welvaartstaat te behouden.
Schrijvers hoeven niet het geweten van de natie te zijn en evenmin
Olympiërs die de baan der sterren in de gaten houden, maar wie zou
er niet, uit nieuwsgierigheid, een kijkje willen nemen in de doolhof
van hun verbeelding om te zien wat er zich afspeelt als ze horen, lezen
en zien over de ‘kwesties’ die zich ook onder hún ogen afspelen? Er
moet zich in die verbeelding toch iets afspelen dat geheel anders is
dan in het brein van degenen die er hun beroep van hebben gemaakt
die zaken dagelijks in de gaten te houden. Wat gaat er in hen om als
ze het materiaal zien dat, via het transformatorhuisje van de
verbeelding, op een of andere manier kleurt wat ze schrijven? Kijken
ze er met grote ogen naar, slaan ze de bladzijde van de krant gauw
om, kijken ze de andere kant op, brengt het hen tot contemplatie,
roepen ze ‘zo gaat het niet langer’, of nemen ze het in zich op, steken
het in hun zak en halen het achter hun bureau tevoorschijn en leggen
ze het onder hun vergrootglas? Of zakt het weg in de diepte, om op
het moment dat de tijd zijn werk gedaan heeft boven te komen in de
vorm van iets dat een criticus zou herkennen als ‘een thema’?
Het is alsof de werkelijkheid bij schrijvers altijd een winterslaapje
houdt. Zacht snurkend verandert alles van vorm, verandert een milde
anarchist uit het jaar 1982 in de gedaante van Oedipus en verschijnt
King Lear als onze tijdgenoot in vol ornaat op het toneel. Geen enkele
biograaf heeft kunnen aantonen dat Kafka blind was, hij moet dus
gezien hebben wat hij in Het Proces geschreven heeft. Ödon Von
Horvath schreef in het begin van de jaren dertig zijn toneelstuk
Kazimir und Karoline, een stuk over liefde en werkeloosheid waaruit
blijkt dat hij niet zat te suffen in de tijd. De werkelijkheid van zijn
toneelstuk hield een stevig winterslaapje om in de jaren tachtig
klaarwakker te ontwaken. Wie weet of schrijvers niet de kanariepietjes
zijn die mijnwerkers vroeger mee in de schachten namen - om hen te
waarschuwen voor vergiftigde gassen?
CAREL PEETERS
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Het handzame verleden
Jan Siebelink
‘Alle schrijvers van burgerlijke afkomst,’ schreef Sartre in 1945 in zijn tijdschrift
Les Temps Modernes ‘hebben de verlokking van de onverantwoordelijkheid gekend’,
woorden waarmee hij de discussie over het engagement opende. Woorden, die sinds
ik ze las, mij nooit meer hebben losgelaten, ook wanneer ik pleitte voor het gratuite
karakter van de literatuur.
Laat het me allemaal koud? Doorgaans is er weinig dat mij onverschillig laat. Die
onverschilligheid is gespeeld. Ik voel mij schuldig. Intens verlang ik ernaar om ergens
voor of tegen te zijn, even intens is mijn behoefte om te ‘tonen’ wat er nou eigenlijk
gaande is.
Na de zeven vette de zeven magere jaren. Zo gaat dat. Het is niet anders. Rise and
fall. De geschiedenis verloopt cyclisch. Ajax was ooit een vermaarde voetbalclub en
zal het ooit weer worden. Ik moet wel eens lachen om al die prominente baasjes op
de televisie die zo druk en zelfverzekerd praten, die geanimeerd oplossingen aandragen
en voor zich zelf en de kijker aangename waanideetjes construeren.
Brede maatschappelijke discussies over middenschool en kernenergie! Maar uit
discussies is nog nooit een groots idee geboren! We leven in een beschaving waarin
vrijwel iedereen geloof in God en ideologie is kwijtgeraakt. Voor velen is er geen
leidend principe meer... zo iets als een schijnsel dat je pad verlicht en je leven richting
geeft. Met het gevolg dat ieder dan ook voortdurend bezig is op alle mogelijke
manieren over alle mogelijke onderwerpen te debatteren. Komt men er niet uit, dan
worden nog bredere lagen van de bevolking aangeboord. Er is een oceaan van tijd.
De kwesties torenen majesteitelijk en onbewogen, als onbereikbare Goden boven
ons uit. Het eigene van deze tijd, waarin elke samenhang en eenheid in idee en
expressie ontbreekt, is dat voor niet één vitale kwestie een oplossing gevonden kan
worden. Waarmee een hoofdtrek van de moderne decadentie is aangegeven. Het is
waar. De kwesties zijn brandend, maar ze zullen verdwijnen zoals ze gekomen zijn.
Als dieven in de nacht.
Nieuws! Nieuws! Nieuws! Munitietrein geblokkeerd. Zit wat in, denk ik. Het zijn
tenslotte levensgevaarlijke transporten. Op de televisie beelden van de actievoerders.
Verbazing. Daar op de rails liggen geen jongeren. Ik ben geen getuige van spontaan,
onbedorven, een beetje anarchistisch gedrag. Daar, vlak voor de trein, op een kluitje,
dwars over de spoorbaan, liggen veertigers. Van de allerzachtste soon. In jagerspak
met capuchon. Sleur ze weg! Rij eroverheen! Hoe meer munitie naar Duitsland hoe
beter. Polen soms alweer vergeten? Woede luwt. Ergernis over mij zelf blijft. Vanwaar
die snel oplaaiende, zo kwaadaardige, zo primitieve reactie? Wat is dat voor onredelijk
gedrag? Is het omdat ik niet meer vóór of tegen iets kan zijn, omdat ik in alle grote
kwesties de grootste moeite heb mijn keus te bepalen? Zelfs de zo prettige en solide
indeling in links en rechts, die ik altijd hanteerde om de actualiteit gestalte te geven,
gaat niet meer op. Zo hoor je de laatste weken socialisten om het hardst de uitgebreide
misbruik van de sociale wetgeving signaleren. Wat toch altijd het geliefkoosde
stokpaardje van de liberalen was. Schoten weerklinken. Ik schrik op. Schoten voor
de boeg. Afschaffing van de kinderbijslag voor de hogere inkomens. Een gestudeerde
meneer houdt mij voor dat een chirurg een geringer besteedbaar inkomen heeft dan
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Jan Modaal. Maak dat je moeder wijs! Zeker door de aflossingen van tweede huis
en zeewaardig jacht. Bezuiniging. Maar AH past op de kleintjes. Morgen... winterpeen
met klapstuk. Voor deze zo kille tijd. De socialisten hebben niet op de kleintjes en
ook niet op de heel groten gepast. Hebben het gas aan de Russen verkwanseld, hebben
geweten wat zich bij Ogem afspeelde en hebben... gezwegen. Voor Wim Kok is de
maat vol. Verworven rechten. Staking. Het FNV is reactionair. De regering is
reactionair. Oppositie en werkgevers waren het al. D'66 is helemaal niets. Zo werpt
de actualiteit mij van het ene moment op het andere in verbazing, verwarring, agressie
en... koele gelatenheid. De wereld van de kwesties is dicht en onherbergzaam.

Die korting op de kinderbijslag! Mijn vader, een piepkleine middenstander, met een
besteedbaar inkomen dat ver onder het minimum lag, kreeg zijn leven lang voor zijn
drie kinderen geen cent kinderbijslag. Straf voor het vrije ondernemerschap. De
directeur van de Enka met een salaris van drie ton, kreeg dat wel. Onrecht!
Ik denk aan het dynamische jaar 1966. Een tijd waarin de maatschappij, in stralend
optimisme, kalmpjes op weg was naar de perfectie. Maar wie toen goed om zich
heen keek, zag dat voor het eerst, in dat jaar, de economische groei stagneerde... en
deed zich een ogenschijnlijk banaal bouwconflict voor. De bonden besloten twee
procent vakantiegeld in te houden van de ongeorganiseerde bouwvakkers. Dat was
je reinste loondiefstal. Onrecht! Bouwvakker Jan Weggelaar stierf de dertiende juni
tijdens een demonstratie in de Marnixstraat. De rellen liepen uit op de bestorming
van De Telegraaf. Een gebeurtenis waar ik, heel primitief, nog steeds genoegen aan
beleef. Waarom is aan de NZ Voorburgwal nog steeds geen ‘Mur des Fédérés’
opgericht?
Die kleine zelfstandige en die ongeorganiseerde bouwvakker (vertegenwoordigers
van de lompen-petite bourgeoisie en het lompenproletariaat) zijn beiden slachtoffers
van het bestel en hebben mijn diepe sympathie. Sinds jaar en dag ben ik bezig dat
minieme conflict tussen bouwvakkers en bouwbonden te bestuderen en nog lange
tijd zal ik nodig hebben om het in zijn oorzaken en implicaties te doorgronden. Daarna
zal ik het zo exact mogelijk beschrijven. Misschien geschiedt dan het wonder dat die
bouwvakker en die kleine vrije ondernemer zullen samenvallen. Als dat lukt, zou
dat niet alleen ‘mooi als de ontmoeting van een paraplu en een naaimachine zijn’,
maar zou dat ook duidelijk maken dat de roman die bevoorrechte plek is waar het
handzame verleden zich kan onderhouden met het hermetische heden. Tot beter
begrip van beide. Die roman verschijnt bij leven en welzijn in het voorjaar van 1986
en draagt als titel ‘Het programma was zeer gevarieerd en werd vlekkeloos
uitgevoerd’. In dat boek zal getracht worden vorm te geven aan mijn
engagement-zonder-ideaal-en-zonder-ideologie.
■

Staatsgrepen en stillevens
Nicolaas Matsier
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Gelukkig het land met een binnenhuisliteratuur. Voor het gemak ga ik nu maar even
akkoord met die onzinnige aanduiding. (Die onzinnig is, omdat er erg veel over één
kam wordt geschoren, en onzinnig omdat er niets tegen het binnenhuis is - integendeel,
dit land is terecht beroemd om interieurs van kerken en woonhuizen.)
Ik kan me niet onttrekken aan de gedachte dat veel lezers en schrijvers jaloers zijn
op het fascistische verleden van Duitsland en Italië, op Rote Armee Fraktionen en
Brigate Rosse, op het stalinistische verleden, voor zover het achter de rug is, en op
de samizdat, op de Verenigde Staten vanwege het rassenprobleem en de ontaarde
buitenlandse politiek.
Lezers zijn jaloers, omdat het nieuws waar Nederland goed voor is, nooit
wereldnieuws is, schrijvers, omdat staatsgrepen en bomaanslagen niet nalaten invloed
uit te oefenen op wat er vertaald en bekroond wordt.
Ja, wie zou niet in stencilvorm van hand tot hand willen gaan, in plaats van braaf
via de boekhandel in een paar duizend exemplaren, waarvan tien in Deventer, zes in
Breda, en driehonderd aan bibliotheken?
Helaas, we hebben Brazilië laten lopen, New York geruild tegen Suriname, en
Indië ongehollandiseerd achtergelaten. De enige plek waar een spruit van het
Nederlands invloed heeft, is Zuid-Afrika. Een piepklein taalgebied, waaruit relatief
veel literatuur komt. Waarom? Omdat het wereldprobleem (Eerste versus Derde
Wereld, economisch, raciaal) zich daar binnen een landsgrens toespitst.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

6
Was ik maar een Zuidafrikaanse schrijver, dan twijfelde ik niet aan mijn nut voor de
wereld! Intussen woon en werk ik in een van de rustigste en beschaafdste landen ter
wereld, waar men klaagt over een literatuur die niets voorstelt, waar literatuur
gesubsidieerd wordt, en waar men geriefelijk vertalingen kan lezen van de boeken
uit de landen waar de werkelijkheid zoveel politieker is.
Achter dit alles, denk ik soms, zit een op niets gebaseerd heimwee naar
onderdrukking. Ik dank God op mijn blote knieën dat ik niet in Zuid-Afrika woon,
en in het voorbijgaan vestig ik er de aandacht op dat zelfs dat land niet alleen
Breytenbachs heeft voortgebracht, maar ook, niet minder belangrijk, een Elisabeth
Eybers. Lang leve het stilleven.
■

De verstrikking
Leon de Winter
Het isolement neemt toe. Enerzijds woeden nieuwe mythen, die tot moderne sektariërs
leiden, anderzijds verloedert het Systeem, dat ooit onaantastbaar scheen. In het nauwe
grensgebied daar ergens tussen moet ik me handhaven, althans, als ik weiger me te
binden en te kiezen voor oude of nieuwe mythen. Maar ik ben bang dat dat
grensgebied ook een mythe is, dat het een fictie is die me kalmeert en mijn wanhopige
toeschouwerschap rechtvaardigt. Vermoedelijk spring ik onafgebroken van het ene
been op het andere, de eerste minuut een kraker, de volgende een parlementariër, de
derde een ME'er, de vierde een speculant, de vijfde een stenengooier... Ik hink zo
veel en zo langdurig dat ik soms wens dat ik kon zweven en mijn gezwollen benen
van me af kon scheuren.
Het is echter niet zo, dat ik in deze tragikomische situatie begin te twijfelen aan
het nut van de literatuur. In een onafzienbaar grote zee van berichten ligt de archipel
van de literatuur, en om allerlei redenen bevind ik me het liefst op de stranden (ik
gebruik nu een ander beeld, de beeldspraak van dat grensgebied is te beperkt).
Natuurlijk, ik krijg natte voeten, ren soms angstig het veilige binnenland in, word
dan weer aangetrokken door het gedreun van de golven en loop nieuwsgierig terug
naar de branding. Wekelijks verslind ik tientallen kranten en tijdschriften om met de
moed der wanhoop enigszins overzicht te houden op wat me omringt. Ik ben ervan
doordrongen dat ik alleen dank zij de literatuur in staat ben tot zo iets als een
persoonlijke, voor mijn part subjectivistische synthese te komen van de vele
gebeurtenissen die dagelijks om aandacht schreeuwen. De wapens waarmee ik die
synthese ontwerp, ontleen ik aan en stem ik af op de literatuur.
Als er een partij zou bestaan waarvan ik lid zou willen worden, dan kan die alleen
de Partij van Saul Bellow heten, of de Volkspartij voor Kafka en Musil, of het Elias
Canetti Appèl.
Ik betrap me erop dat ik de laatste tijd defensieve stellingen betrek, wil opeens
denkbeelden en vormen beschermen, die door de aanhangers van zowel oude als
nieuwe mythen worden bedreigd. En elke dag lever ik moeizame gevechten met
simplificerende verhalen, die me, en dat maakt ze des te verleidelijker, de rust zouden
kunnen schenken van het geloof in een heilig doel: het verhaal van de veilige opslag
van kernafval, het verhaal van het grote gevaar van kernafval, het verhaal van de
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bedreigde vrede, het verhaal van de te verwerven vrede, het verhaal van de uitgeholde
democratie, het verhaal van de nooit gerealiseerde democratie, het verhaal van bevrijd
Nicaragua, het verhaal van Cubaans Nicaragua. Maar deze verhalen weiger ik te
geloven; ik moet mijn eigen verhalen maken.

Het is alleen mogelijk om deel te nemen wanneer je een keuze gemaakt hebt. Ik heb
geen keuze gemaakt, weiger zelfs om keuzen te maken. Als er dan toch een positie
bestaat, die ik ondanks mijn weigeringen betrokken heb, dan is dat de positie van
het radicale nee. Dit nee moet opgevat worden als een rem die alleen functie heeft
in verband met een motor en richting en snelheid; zonder dat alles is die rem
overbodig. Het is een relatief nee, geen absoluut. Ik beweeg me in de branding om
de richting van de aanrollende golven te beïnvloeden. Er is een tijd geweest, om
precies te zijn: toen ik mijn eerste twee boeken schreef, dat ik met de illusie leefde
dat mijn positie in de branding de richting van de golven metterdaad kon veranderen.
Maar meer dan een geringe beïnvloeding, een kortstondige storing, is onhaalbaar
gebleken. Ik moest leren dat mijn geschreeuw verloren gaat in het lawaai van het
bruisende, dynamische water. En wat schreeuw ik? Een mager, troosteloos Nee! Nee!
Nee!
Mijn persoonlijke synthesen drukken zich uit in de verbeelding, het enige gebied
waar dergelijke synthesen met het behoud van fatsoen nog mogelijk zijn. Daar buiten
krijgen synthesen de vorm van politieke programma's of ideologieën of strategieën,
die de een na de ander in het beste geval aangepast worden en gewoonlijk naar
kampen, executies en martelingen voeren. Beïnvloedt de dynamiek van de jaren
tachtig mijn werk? Ik denk dat dat in sterke mate het geval is, ofschoon niet in
positieve zin. Ik probeer de constante kernen in die dynamiek te kennen, niet alleen
om de actualiteit te doorgronden maar ook omdat die bezigheid onverbrekelijk met
het schrijven verbonden is. Schrijven is vastzetten, conserveren. De wilde dynamiek
van de actualiteit wordt in mijn synthese tot onveranderlijke of minstens temporaire
elementen teruggebracht; pas dan is de actualiteit in mijn werk hanteerbaar geworden.
Ik ben ervan overtuigd dat alleen de literatuur het verschijnsel individu in leven
houdt en alles wat het bedreigt, zal ik bestrijden. Op elke collectivisering zal ik
antwoorden met het perspectief van het individu, ook al is dat individu weinig
verlokkelijk met zijn eenzaamheid en tekortkomingen. De literatuur is de natuurlijke
bondgenoot van het individu; een boek komt pas tot leven in de handen van de
individuele lezer, als schrijver zoek je naar de individuele vorm van de individuele
synthese.
Een aspect van mijn synthese is het plotselinge besef dat de verzorgingsstaat
belangrijke psycho-sociale functies vervult, die verder reiken dan de sociale zekerheid
van de wieg tot het graf. De crisis die we meemaken is dan ook een psychische, geen
economische. Het gaat in deze crisis niet om de huishouding van steeds schaarser
wordende goederen (dat schaarser worden is een mythe), maar om de huishouding
van onze individuele wensen en angsten. Hierover kunnen economen niet praten
(ofschoon ze het wel doen), hierover slaan ook sociologen en psychologen door hun
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disciplines beïnvloede wartaal uit; alleen binnen de literatuur, binnen de verbeelding,
is het mogelijk om de verwoestende invloed van de actuele dynamiek op het individu
te behandelen zonder de frustrerende gevolgen van politieke doelstellingen en
wetenschappelijke steriliteit. Mijn positie in de branding is geen vertwijfelde poging
om deel te worden van de zee, maar een poging de branding op te heffen, de actualiteit
te liquideren.
Is dat een gevaarlijke positie, word je daar bedreigd door huizenhoge golven die
aan je trekken en je de diepte in willen sleuren? Of sta je daar comfortabel, met de
kalmerende zekerheid dat vlak achter je droge grond ligt waarnaar je altijd nog kunt
vluchten? Ofwel: hoeveel retoriek zit er achter die kreet van het opheffen van de
actualiteit (de politiek)? Want is het niet eerder zo, dat ik mijn bezigheden kan
uitoefenen dank zij de actualiteit, dank zij de Kwesties? Zij vormen één van de
bronnen van mijn werk, en vervullen daarbinnen de antagonistische rollen waartegen
ik naar hartelust tekeer kan gaan. Ik kan slechts mijn nee stamelen dank zij de
onloochenbare aanwezigheid van de Kwesties. De verstrikking is volledig.
■

Het duurt lang
Ethel Portnoy
Als schrijfster heb ik een observerend temperament. Het duurt lang voordat ik de
betekenis van iets inzie, en soms jaren voor ik erover kan schrijven, pas als ik het
gevoel heb dat het beeld ‘rond’ is. Ik verlang naar de dag dat ik, onder pseudoniem
misschien, ‘verzonnen verhalen’ zal schrijven, puur voor mijn eigen plezier: als ik
oud ben mischien en me niets meer aantrek
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van wat er in de wereld gebeurt. Maar voorlopig heeft een verhaal waarin de
bewegingen van de wereld niet doorklinken voor mij geen betekenis; ik hecht er
geen belang aan, vind het nauwelijks de moeite van het schrijven waard. Ook al werp
ik me in mijn werk niet als voorvechtster van het een of ander op, toch valt er duidelijk
uit af te leiden hoe ik over bepaalde dingen denk.
Een verhaal krijgt pas diepte als de gebeurtenissen waaruit het is opgebouwd in
een breder verband worden geplaatst. Een voorbeeld: we hebben sinds kort een rat
in huis, een cadeautje voor mijn zoon. Ik zou van alles kunnen vertellen over mijn
gevoelens voor het verrukkelijke beest en Freud zou ongetwijfeld ook om de hoek
komen kijken. Dat zou een bijzonder aardige column worden. Maar er is meer. De
rat wist uit zijn hok te komen en vluchtte naar de zolder. Van Maarten 't Hart leenden
we een speciale val waarmee we hem zouden kunnen vangen zonder hem pijn te
doen. Maar de rat is niet gek; hij liet zich niet door de val verleiden maar vrat in
plaats daarvan gaten in mijn zomerjurken. Daarna kroop hij de vliering op waar hij
zich nu te goed doet aan de oude legerrantsoenen die mijn zoon daar bij de andere
schatten uit zijn jeugd had opgeborgen. Dát zou een heel aardig verhaal worden.
Maar het zou een anekdote blijven. Eigenlijk zou ik over de rat willen schrijven (en
de anekdote slechts als aanleiding gebruiken) omdat ratten de lievelingsdieren van
punkers zijn en een belangrijke rol in hun wereld spelen. Maar voordat ik zo'n verhaal
zou kunnen schrijven, zou ik heel lang over de moraal van punkers, over hun filosofie
en toekomst moeten nadenken...
In Nederland vraagt men schrijvers meestal niet naar hun politieke mening, zoals
men in Duitsland met Grass en Böll doet. Komrij's kruistocht tegen de uitwassen
van de moderne architectuur heeft grote bijval geoogst, maar heeft het invloed gehad
op de mensen die de beslissingen nemen? Nauwelijks. Zo maakt de maatschappij
duidelijk dat haar schrijvers kunnen zeggen wat ze willen, het haalt toch niets uit.
Ik vraag me af of men Grass en Böll naar hun mening vraagt omdat men ze als
morele scheidsrechters ziet - of doet men het slechts in een poging om de schrijver
als orakel te laten dienen?
Je vraagt je af of schrijven überhaupt zin heeft als er geen wereld meer is die je
leest. We leven onder de dreiging van een kernoorlog die de beschaving zal
verwoesten. Maar we lezen ook dat Philips al nieuwe produkten voor de jaren negentig
aan het ontwikkelen is. Dat lijkt me tegenstrijdig. Word ik soms ergens buiten
gehouden? Je zou er schizofreen van worden!
■

De Brownse beweging
Willem Brakman
Karl Otto Apel behandelt in een van zijn boeken het apriori der
communicatiegemeenschap, een en ander vanuit zijn behoefte de waardevrije
wetenschap als wat minder waardevrij te onthullen. De mens, die in het beoefenen
der humane wetenschappen zowel als object als ook als subject optreedt, kan
uiteindelijk ook in de exacte overwegingen doelen en waarden niet ontlopen. Toch
hoeft dit nog niet direct te leiden tot grondmist; het beoefenen van wetenschap sec,
zo stelt Apel, vooronderstelt altijd al een minimale ethiek, namelijk het respect dat
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wetenschappers voor elkaar als subject en voor elkaars kritische argumentatie dienen
te hebben. Iedereen die zinvol argumenteert, vooronderstelt een gemeenschap van
gelijkgerechtigde, kritische mensen of met andere woorden: de redelijkheid omvat
tegelijk ook al de wil tot redelijkheid. Met enige bereidheid kan men dit doortrekken
tot een gemeenschap, waarin alles wat deze bovengenoemde kiem van ‘verstaan in
overleg’ dwarszit, wordt uitgesloten; geen dogmatische verhardingen meer, geen
beperking van meningsuiting, geen manipulatie, geen demagogie et cetera. Kortom,
Poppers open maatschappij. Niet de besten en slimsten aan het roer maar de
socratische mens, dat summum van aanspreekbaarheid en inzicht, dat is pas een
garantie voor een effectieve stofwisseling tussen hoog en laag. Over dit concept van
het onbegrensde verstaan ligt de glans der waarheid, ik geloof daarin, in deze
oeverloosheid van kritiek, protesten, petities, forums, symposiums, acties en
praatgroepen. Zelf ben ik geen man voor openbare discussies daar ik er een hekel
aan heb het woord kwijt te raken als ik even ademhaal, en voor de straat heb ik maar
weinig talent. Maar ik zie met genoegen het op elkaar inwerken van argumenten,
van geduld en ongeduld, van grof molest en scholastische verfijning. Dat dit in
overmaat gebeurt en nog toeneemt, is een sieraad dat eigenlijk maar één nadeel heeft:
de reflectie is werkelijk eindeloos, steeds weer is het mogelijk er nog een vinger bij
op te steken, deze te schudden en het woord te vragen. Dat bergt een risico in zich,
namelijk dat van de ‘Brownse beweging’, een toestand waarin wel alles intens bezig
is, maar het geheel stilstaat.

Behalve dit kan ik mij ook niet aan de indruk onttrekken dat er zich naast deze
geweldige kritische massa, deze zware en totale inzet, iets merkwaardigs afspeelt,
wel door iedereen bekeken, niet door iedereen gezien. Opeens verschijnen er oorbellen
in neuzen, diamantjes in voortanden, broekspijpen worden zo maar onhuiselijk wijd
of onrustbarend dun, haren zijn op slag overal rood, nagels zwart, jurken worden
gehalveerd, men strompelt gehandicapt voorbij op naaldhakken hoog als lieslaarzen.
Feodale machten met een verachtende willekeur. Samen met de genadeloosheid der
reclame, muzak, posters, met door spuitbussen bestormde muren, draagbare radio's,
ringelorende toptien, het erotisch klokken der tijdschriften, lichtreclames geheel
volgens de laatste fysiologische gegevens afgevuurd, televisieseries, barpraat, de
persoonsverheerlijking van de week, beroemde boezems en voorgeschreven
filmbezoek is dit een gigantisch oppervlak, een macht die hemels tenten spreidt. Een
melkweg van indrukken dondert op ons neer en bombardeert feilloos de gevoeligste
plaatsen. Reeksen een-twee-combinaties treffen ons waar we nog net weet van hebben,
maar daaronder sluipt een continuüm van kleinste doseringen, in kleinste afstanden
toegediend. Flathoge benen zag ik in Parijs met ontoelaatbaar schone enkels die mijn
avond verpestten tot in het merg, geen verweer tegen. Dat zijn allegorieën daar aan
de wand der stad, godinnen gaan daar hooggehakt, hoeren poetsen daar hun tanden.
De wereld verdicht zich aan de periferie, wordt hol, ideeënjagers dwalen nog maar
door spookachtige ruimten, galmend en licht ridicuul. Wie kent nog zich zelf?
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Misschien wordt een zendelingschap in Gary Grant, een stevig karakter in Humphrey
Bogart, een boos karakter in de Rolling Stones.
Honger in land X, maar verder worden ook de rokken weer korter. Waarom
verwijden zich de pupillen? Mogelijk verlopen revoluties via speciale kolonelspetten
en hun sound. Wie begint met knielen kan het geloof verwachten, de nieuwe mens
wordt van buiten naar binnen opgebouwd. Gedachten komen voortaan uit muziek,
parfum, kleding, huid, oog. Er gebeurt wat, maar wat? Er gebeurt onder andere dat
de hit van de week meer doet dan een heel schrijversleven, dat Freddy kan zingen
in B mol dat hij zo eenzaam is op zee, en dat een deel van de jeugd er op slag een
probleem bij heeft. En: dat niemand meer precies weet, waar de woon is van begrip,
karakter, talent, overtuiging, idealisme.
■

De geloofwaardigheidskloof
Tom Pauka
In 1948 liet mijn moeder mij inschrijven bij de AJC, de jeugdbond van de PvdA.
Daar ontmoette ik een jaar later, vijftien jaar oud, een meisje uit net zo'n rood nest
als het mijne, haar vader was diamantbewerker en afdelingsvoorzitter van de PvdA.
Wij trouwden in 1956, kregen drie kinderen, namen een begrafenisverzekering bij
De Centrale en werden lid van de vakbond. De AJC was intussen opgeheven maar
we gingen nog wel kamperen op de vroegere terreinen in Vierhouten. In 1962 kreeg
ik een betrekking bij de Vara en in 1966 deed ik mee aan de
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oprichting van Nieuwlinks-in-de-PvdA.
Onze kinderen bleken alle drie een opinie te ontwikkelen die dicht bij die van mijn
vrouw en mij lag. Op school konden ze al gauw rechtse standpunten herkennen en
aan de kaak stellen, ze hadden eisen op het gebied van inspraak en vonden in het
algemeen dat eigenbelang geen richtsnoer kon zijn. We stonden als gezin waar onze
ouders ook hadden gestaan: een eindje links van het midden van de
sociaal-democratie. Eind van de zestiger jaren werden we met z'n vijven lid van een
vereniging tot oprichting van een nieuwe samenlevingsvorm, maar voordat we onze
commune daadwerkelijk hadden kunnen stichten, waren de kinderen al gaan studeren
en woonden ze op kamers.
Wel bleven we elkaar geregeld spreken, en natuurlijk ging het dan soms ook over
politiek. Naarmate mijn zoon en dochters ouder werden, kregen hun standpunten
meer persoonlijke kleur, maar het duurde nog tot het eind van de jaren zeventig
voordat ik ongerust begon te worden. ‘Goed,’ zei ik op een dag tegen mijn zoon,
‘maar wat is nou je conclusie, ik bedoel waar ga je op stemmen.’ Hij keek naar zijn
zusters en sprak: ‘Op de PSP.’
De bedoeling van verkiezingen is dat je beleid beïnvloedt, niet dat je een opinie
uitdrukt. ‘Jawel, dat weet ik wel,’ zei mijn zoon, ‘maar ik geloof niet meer dat de
PvdA zelf wil waarmaken wat ze in haar verkiezingsprogramma's zet, dus nu stem
ik maar op een partij die invloed kan hebben op de PvdA.’ Hij grinnikte en zei dat
hij het overigens rot voor mij vond. ‘Och,’ zei ik en wendde mij tot mijn dochters.
Deze gaven na enig aarzelen toe dat ze op de CPN gingen stemmen. De jongste was
zelfs bezig om lid te worden. ‘Lid?’ zei ik, ‘een feministe lid van de CPN? Maar
weet je dan niet...’ Maar dat wist ze wel. En ze ging ook met een groep vrouwen
actie voeren tegen de vrouwonvriendelijke kaders. Dat leek haar in ieder geval
duidelijker en geloofwaardiger dan die slapheid met die Rooie Vrouwen, die
uiteindelijk toch altijd deden wat Joop en Max wilden. ‘En moet je ook colporteren?’
vroeg ik, en inderdaad, de CPN wilde namelijk geen papieren leden, zoals de
meerderheid van 't PvdA-volk.
Afgelopen weekend logeerde mijn moeder bij mij en aan de ontbijttafel begon ik
ouder gewoonte over de politiek, maar ze leek minder geïnteresseerd dan anders. Ik
vertelde haar dat mijn kinderen zo merkwaardig naar links begonnen af te dwalen.
‘Ja, ach ja,’ zei ze, ‘ze zullen nooit ver uit de buurt raken.’ Ze is vijfenzeventig en
doet soms een beetje vaag. ‘Hoezo niet ver uit de buurt,’ zei ik, ‘je kan toch niet
verder dan PSP en CPN?’ Mijn moeder keek mij verbaasd aan, ‘ik bedoel,’ zei ze,
‘dat ze net als wij nog altijd denken in politieke partijen.’
‘Verdorie,’ zei ik, ‘jij bent tegenwoordig wel gauw tevreden.’ We zwegen een
tijdje. Toen vroeg ik plompverloren: ‘Wat heb jij zelf eigenlijk gestemd bij de laatste
verkiezingen?’
‘PSP,’ zei ze, ‘want ik wil niet dat er een kernoorlog komt.’
Nu is dit argument voor een oude rot als mijn moeder zo ver beneden de maat dat
men er niet op kan ingaan. Alleen met de PvdA in een kabinet kan, zoals iedereen
weet, plaatsing van kernraketten in Nederland worden tegengegaan. Maar ik zei niets.
Misschien had mijn moeder destijds ook die tv-uitzendingen gezien waarin onze
PvdA-politici dat raketstandpunt hadden aan- en uitgekleed. Ik besloot bij gelegenheid
eens te informeren bij de vader van mijn exechtgenote hoe hij en zijn dochter nu
tegenover de PvdA stonden, het zou toch werkelijk behoorlijk bizar zijn als ik intussen
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de enige was geworden die nog voor honderd procent, of laten we zeggen voor meer
dan vijftig, in de PvdA geloofde.

‘Weet je, moeder,’ zei ik, ‘als de sociaal-democraten niet meer geloofd worden, dan
valt er iets weg uit de politiek. Dat is erger dan verkiezingen verliezen of een rechtse
regering krijgen.’ Mijn moeder knikte. Ik oreerde enige tijd over de mislukte Duitse
revolutie van 1918-1919 en de rol van de sociaal-democraten daarin, en hoezeer deze
verantwoordelijk waren voor veel dat gevolgd is. ‘Je bedoelt toch niet,’ zei mijn
moeder, ‘dat eigenlijk die mensen verantwoordelijk zijn die ophouden met geloven?’
Nee, dat bedoelde ik niet, het zou nogal stom zijn om zo iets te bedoelen.
■

Uitgeroeide diersoort
Laurie Langenbach
Wat er gaande is. Het is heel eenvoudig. Alles heeft een binnenkant en een buitenkant.
Wat er gaande is, is dat er steeds meer aandacht aan de buitenkant wordt besteed en
steeds minder aan de binnenkant. Wat er gaande is, is een verregaande vorm van
symptoombestrijding. Op alle fronten, in de cultuur, de economie, de godsdienst, de
geneeskunde, de psychiatrie, in de zogenaamde relatiesfeer en de zogenaamde
welzijnszorg; op elk gebied, zowel materieel als spiritueel, wordt de kwaal vanaf de
buitenkant bestreden terwijl de patiënt van binnenuit blijft rotten.
Naarmate de toestand wanhopiger wordt, neemt de behoefte aan schijn toe.
Dit is, kort gezegd, wat er gaande is.
In deze ontwikkeling wordt de situatie van de kunstenaar steeds precairder en
wordt, tegelijker tijd, het belang van zijn werk steeds groter. Een kunstenaar die zich
zelf respecteert, houdt zich met de waarheid bezig. Angst voor de waarheid is niet
een eigenschap die de mensen zich sinds kort hebben aangemeten, maar de angst
lijkt wel groter dan ooit tevoren. Het is een angst die ik niet begrijp. Ik wil mijn
vijand recht in het gezicht zien, ik voel me pas echt bedreigd als ik niet weet tegen
wie of wat ik mij moet verdedigen, maar heel veel mensen reageren op gevaar zoals
mijn kat dat doet. Als hij bang is en ik hem in mijn armen neem om hem gerust te
stellen, verbergt hij zijn gezicht onder mijn oksel of onder mijn das. Zolang hij niet
kan zien, schijnt hij te denken, wordt hij ook niet gezien.
Binnenkant en buitenkant zijn te vergelijken met inhoud en vorm. Er wordt vaak
beweerd dat vorm en inhoud gelijk aan elkaar zijn, maar wat er steeds meer gebeurt,
is dat men zich op de vorm concentreert zonder zich om de inhoud te bekommeren.
Sterker nog, de vorm wordt gebruikt om de inhoud om zeep te helpen. Muziek wordt
steeds meer gebruikt om gevoelens uit te schakelen in plaats van ze op te wekken.
De media worden steeds meer gebruikt om de waarheid te versluieren in plaats van
die te vertellen. Met name in de media valt duidelijk te zien hoe men bezig is
binnenkant en buitenkant, inhoud en vorm, oorzaak en gevolg om te keren. Uit
onderzoeken is gebleken dat de mensen zich slechter concentreren en daarom meer
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behoefte hebben aan korte, licht verteerbare stukken. Wat doen de media, althans de
meeste? Ze denken niet: de mensen kunnen zich niet meer concentreren, hoe komt
dat, wat moet daaraan gedaan worden? Nee, ze denken: de stukken moeten korter!
Alles moet korter! Waarmee zij, vanzelfsprekend, de kwaal alleen maar verergeren.
Het zelfde fenomeen is in de tandheelkunde te vinden. De mensen hebben rotte
tanden. Dat komt omdat ze te veel suiker gebruiken. Wat gebeurt er? Er wordt een
middel gemaakt dat de uitwerking van suiker op glazuur bestrijdt. Vooral doorgaan
met te veel suiker eten, dat spreekt voor zich! Laten we ons in godsnaam niet met
de binnenkant bemoeien! In de politiek blijkt deze houding uit het toenemend belang
dat aan uiterlijkheden wordt gehecht, aan hoe men ‘overkomt’ zoals in het geval van
de ongelukkige Terlouw, de verpersoonlijking van het veel buitenkant - weinig
binnenkant effect.
Aan de groeiende behoefte aan schijn in plaats van werkelijkheid, vluchtigheid in
plaats van standvastigheid wordt van alle kanten voldaan. Dat is slecht voor de
mensen. Onze adem wordt korter, we worden zwak. Het is niet voor niets dat een
beweging als punk zo goed als dood was voordat hij geboren werd. De generatie die
na de mijne in opstand kwam, was al tien jaar verder in het uithollingsproces. In de
jaren zeventig lag het zwaartepunt van die verschuiving van binnenkant naar
buitenkant. Het is geruisloos gegaan, haast buiten ons om, zou ik zeggen. En er is
een merkwaardige gelijkenis in het verzet dat na de jaren vijftig en na de jaren
zeventig is opgebloeid. In de jaren zestig staken we onze tongen uit naar Herman
Stok, Trea Dobbs, Willeke Alberti. ‘Steek de zoete koek maar in je zak,’ zeiden we.
En ik zal nooit vergeten hoe
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Willem de Ridder de argeloze jongen die hem op de trouwdag van Beatrix een speldje
met een oranje vlaggetje eraan wilde verkopen, toebeet: ‘Eet ze maar op.’
Wij trappen er niet in, was de boodschap.
Er is een nieuwe generatie opgestaan die er niet in wil trappen, en ze hebben het
moeilijker dan wij het hebben gehad. Met een acteur als de president van de Verenigde
Staten heerst de buitenkant oppermachtig.
De situatie is zo ernstig, de patiënt is al dusdanig verzwakt, dat de tijd van l'art
pour l'art voorbij moet zijn. In 1982 heeft elke kunstenaar de plicht zijn instinct voor
de waarheid, of althans wat daarvan over is, in dienst van de mensheid te stellen en
waar het ook kan, wanneer het maar kan, te herinneren aan het bestaan van die inhoud,
de ziel, de waarden, de waarheid, de binnenkant, kortom, voordat die, als een
uitgeroeide diersoort, voorgoed verloren is gegaan.
■

Weldenkend
Jan G. Elburg
Ik heb neiging verontwaardigd te zijn wanneer ik, door wat mij een horde redeloos
rapaille toeschijnt, spiegelruiten zie verbrijzelen, auto's zie keren en door ‘ons’
aangestelde politiemannen het ziekenhuis in zie stenigen. Als ieder ‘weldenkend’
mens wijs ik zulk geweld af, iedere keer wanneer het op mijn beeldbuis woedt. Waar
zou ik er anders mee worden geconfronteerd: komt mij onverhoopt buitenshuis een
betoging tegemoet, sla ik een zijstraat in en haast mij naar de geriefelijke woning
waar ik, als zoveel andere weldenkenden, ongestoord besta. Een op kosten van de
Derde Wereld doorvoed kijkdier dat, in tegenstelling tot de relschoppers, zijn toekomst
grotendeels óp heeft. Effe zitten, dan zie ik wel weer. En de televisie is mij daarin
ter wille.
Toch, onredelijk ben ik niet, als weldenkend persoon. Ik realiseer mij - met wat
moeite, dát wel - op mijn toestel met te hebben gezien wat ondernemers in het geniep
ondernemen, wat er aan bederf in cleane computers ligt opgeslagen. Ik stel mij
derhalve even kritisch op tegenover rechts als tegenover links, vertel ik mij zelf. Ik
laat mij, bij voorbeeld, rustig door cameralieden op alle meer dan honderdduizend
Ulsterse loyalisten tegenmaken door het bekijken van die ene vlezige brulaap Paisley.
Alsof ik zélf ooit zou willen worden ingelijfd bij een Ierse republiek waar de clerus
de lakens van je echtelijk bed uitdeelt zoals-ie dat in de Poolse republiek niet doet
met anticonceptionele liebesgaben uit Nederland. Sterker nog: ontmoet ik een
ouderwetse democratische landgenoot die zich nou toch langzamerhand ongerust
begint af te vragen of verworvenheden als gemengd onderwijs en het streven naar
gelijkberechtiging van de seksen straks niet ernstig gaan worden gefrustreerd door
een groeiende islamitische invloed, vind ik de man nog maar net een haartje beter
dan de eerste de beste xenofobe bleekscheet van de Vikingjeugd. Dit alles neemt
vanzelfsprekend niet weg dat de levensgevaarlijke gelijkstelling van antizionisme
en antisemitisme me héél wat zinniger voorkomt dan het al even botte muuropschrift
‘Nederland politiestaat’. Of niet? Niet! Er zijn grenzen.
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Kijk hoe vrijheidzoekende Polen, aanbidders van een zwarte madonna, met open
ogen in de open armen lopen van een gereformeerd, zwarthatend Zuid-Afrika. Of
lees - elke greep is er een uit een volle vuilniswagen - dat moordtuig van ‘duivel’
USA via het door dat land geprotegeerde Israël naar godsdienstwaanzinnig Iran wordt
doorverkocht... Een verkleining op Nederlandse schaal van al zulk groot nieuws, tot
kwesties als broodroof of woningnood, levert al geen vreugdevoller ervaring op.
‘Niet aan den lijve’, zeggen sommigen dan nog, alsof hersens géén onderdeel zouden
zijn van het menselijk lichaam. Je moest al over het incasseringsvermogen van
beroepsregeerders beschikken, wil je bij dit alles je onpasselijkheid de baas blijven.
Maar, wat de kunstenaar spuugt is kunst, en zo krijgen soms die kwesties hun
neerslag in literair werk. Ook in mijn gedichten. Ik geef toe, minder dan vroeger,
maar tóch. Mijn wel eens in poëtische teksten uitgespeelde verontwaardiging raakt,
in grote trekken, dezelfde onterechte zaken als die waartegen krakers stenen gooien,
pacifisten op treinrails zitten, verongelijkte vrouwen ruiten inrammen. Mijn middel
verschilt van het hunne, bestaat uit louter woorden, schijnt eerder dat van degenen
die het voor het zeggen hebben. Vaak bekruipt mij deswege de vrees het ongelijk te
delen met onze krompratende overheden, maar de leer toont zich sterker dan de
natuur: schrijven blijf ik. Met mate. Want tobben blijft het ook. Vooral wanneer ze
je goed nijdig hebben gekregen liggen de juiste woorden niet in overvloed voor het
oprapen. Dit nu, lieve lezer, in tegenstelling tot de mogelijk onjuiste, maar al te vaak
begrijpelijke straatklinkers.
■

Polen of Rome
Lizzy Sara May
Bevind mij aan de Italiaanse kust en zit daar in een buitenrestaurant aan een lange
gedekte tafel tussen een aantal vrolijke gasten. Schuin tegenover mij is de keuken;
de kok wordt juist gezegend door de paus, die voor de gelegenheid een witte bloempot
op zijn hoofd heeft gezet. Dat zal me een goddelijke maaltijd worden. Even later
neemt de paus tegenover mij plaats. Vanonder zijn bloempot werpt hij mij een
argwanende blik toe en vraagt:
‘Waar komt ú vandaan?’
‘Olanda,’ zeg ik ad rem. ‘En ú?’
Meteen daarop word ik wakker. Had ik godverdegodver niet een seconde langer
kunnen slapen!
Ik sta op, zet koffie en pak de krant. Daarin zoek ik berichten en artikelen op die
mij wijzer moeten maken. Sinds lang sla ik berichten over die uit de koker van
Reuter-Washington komen. Uit ervaring weet ik dat die binnen enkele dagen toch
weer worden ontkend. Na mijn dagelijkse portie ellende tot mij te hebben genomen,
luister ik ter bevestiging daarvan op gezette tijden naar de nieuwsberichten. Twee
lichtpuntjes kunnen er zijn: het VOLK dat zich niet klein laat krijgen; het weerbericht.
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Acht uur. TV met nieuws en commentaren, waarbij de wereld angstig klein wordt.
Zuid-Afrika, Midden-Amerika wonen om de hoek en maken dat wat hier gebeurt tot
de minimal music gaat behoren. Daar hebben we bij voorbeeld de Opa van de familie
der glijwormen. Hij wordt geïnterviewd. Ontdaan van de uitsteeksels die hij nog wél
had, lijkt hij nog glibberiger. Hij kijkt zijn ondervrager aan of het zijn biechtvader
is: een oog vraagt constant om deernis, het andere is fietsen. Wat ik denk is obsceen
genoeg voor een heel boek. Dus laat maar. Onderwijl zie ik op de achtergrond een
gordijn bewegen. Daarachter, dat weet ik zeker, bevindt zich dat padvindertje,
overblijvertje uit het vorig parlement dat het wegens betoonde hulp aan Opa tot
staatssecretaris van Defensie heeft gebracht. Als je goed luistert, kun je hem horen
applaudisseren.
Andere regeerders. Zij behoren tot de club der duikelaars: ‘Wij vallen om en staan
weer op.’ De twee voornaamste, een kleine, dikke, kale en een kleine, dikke, zwart
behaarde vallen de ene keer naar links, de andere keer naar rechts en komen in
tegengestelde richting weer omhoog. Ook de dames die op een lager trapje mogen
meedoen. Een wervelende show, dat wel. Maar het gebrek aan talent maakt mij
treurig.
Komt de derde partij in beeld. De Herensoos. De aanvoerder is nog wel geen Opa,
maar toch Vader die voor het slapen gaan zo aardig uit zijn indianenboek kan
voorlezen. Desondanks is hij moeilijk van zijn collega's te onderscheiden omdat ze
allemaal dezelfde stem hebben. Overgehouden uit hun studententijd, toen het leven
bijna net zo goed was met een glas sherry, in plaats van whisky.
Het beste programma is natuurlijk het Forum. Al die quizmasters achter de tafel
en het rafelige
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publiek ervoor. Maar net als het echt spannend belooft te worden - het podium door
het publiek bestormd; de quizmasters hangend aan de lampen om het vege lijf te
redden - blaast de voorzitster, c.q. -zitter, af. Want let maar op, elk Forum gaat voor
het zingen de kerk uit. Zodat ik eenzaam voor mijn kijkglas blijf zitten met die ene,
niet gestelde en daardoor des te kwellender vraag. Mijn vraag. Zonder antwoord.
Polen of Rome?
■

Politiek
Maarten 't Hart
Bij uitgeverij Kwadraat verscheen deze maand een bundel met vertalingen van
gedichten van W.B. Yeats onder de titel Geef nooit het hele hart. De vertalingen zijn
van J. Eykelboom, dus bijzonder mooi. In deze bundel kwam ik het antwoord tegen
op de vraag over de schrijver en de kwesties, het gedicht Politics, als volgt vertaald
door Eijkelboom:
POLITIEK
‘In onze tijd drukt het lot van de mens zich uit in politieke termen’,
Thomas Mann
Hoe kan ik mijn aandacht bepalen,
terwijl daar dat meisje staat,
bij wat er in Rome of Rusland
of Spanje, aan politiek omgaat?
Toch is hier een bereisde man
die weet waarover hij het heeft
en daar is een politicus
die nadenkt en veel leest,
en 't kan wel waar zijn wat ze zeggen
over oorlog en oorlogsgevaar,
maar o, wat was ik liever jong
en vrijde ik met haar!

■

Een houding
Louis Ferron
De pest van deze tijd is dat je over alle gebeurtenissen en verschijnselen die zich
voordoen onmiddellijk een mening paraat moet hebben. De media hebben het
voorwerk al verricht, de lezer, kijker, luisteraar wordt geacht dit te bevestigen. Is hij
een andere mening toegedaan of wil hij het eerst nog even aanzien, dan wordt hem
gebrek aan solidariteit verweten.
Parkeerprobleem hier, revolutie daar, het weer in Nederland, de subsidiëring van
de hoefsmeden, de onduldbare terreur waaronder jongeren in dit land gebukt schijnen
te gaan: het wordt allemaal op even hoge toon van de daken geschreeuwd. De radeloze
burger gelooft inmiddels werkelijk dat al die verschijnselen van vergelijkbaar belang
zijn. En dus loopt men vandaag te hoop tegen dit, morgen tegen dat. We zijn allemaal
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ééndagsvliegeniers geworden; wat zich aan werkelijk belangrijke tendenzen voordoet
en of deze tendenzen wellicht niet schuilgaan achter willekeurige slogans, vermogen
we nauwelijks tot niet meer te onderscheiden.
De ontevredenen, actievoerders op velerlei terreinen - van verdroomde idealisten
tot de platste egoïsten - mogen zich in een aandacht verheugen waarvan ze niet eerder
hadden durven dromen; ze raken over hun toeren en verpakken hun in aanleg dikwijls
op psychologische gronden gebaseerde verzetshouding in een politiek papiertje: dan
vliegen de eerste keien door de lucht en worden brave dienders en ontstemd
toekijkende omstanders uitgekreten voor ‘fascisten’. Op dat moment lijkt de nieuwe
heilstaat voor de deur te staan. Alleen nog even zo'n romantische revolutie...

Voor wie ooit bereid is geweest een kijkje te nemen achter de anekdotische coulissen
van mijn romans, heb ik ongetwijfeld al menig uitzicht op mijn
politiek/maatschappelijke opvattingen verschaft. Ten overvloede wellicht heb ik de
motti in mijn romans nog eens als extra wegwijzers laten fungeren. Het komt - al te
globaal - hierop neer: de mens deugt tot niets en in zijn streven, althans in de ogen
van zich zelf en zijn al of niet vermeende lotgenoten te deugen, schiet hij bok op bok
en maakt daarbij anderen ongelukkig. Het is een bewust verschraalde visie op het
menselijk bedrijf, een beperking die ik mij omwille van het resultaat meen te moeten
opleggen. Niettemin sijpelt er iets van deze opvattingen door in de opinies van de
staatsburger die ik ook ben. (De kip-en-ei-kwestie behandel ik een andere keer.)
Maar of dat nu ook onmiddellijk het hebben van een mening inhoudt omtrent de door
VN genoemde verschijnselen? Ik heb een houding en die laat zich niet pardoes tot
een mening vertalen zolang deze verschijnselen nog té actueel en te weinig
uitgekristalliseerd zijn.
Ik kijk toe, met een mengeling van walging en geamuseerdheid. Er vliegt een kei
door mijn raam; de trein waarin ik zit, wordt uit de rails gelicht; de damesterreur
probeert mijn vrouw aan te praten dat ze met mij niet gelukkig kán zijn; ik op mijn
beurt zou onmogelijk gelukkig kunnen zijn in een samenleving als de onze omdat
die op botte autoriteit en domhouderij van het ‘gewone volk’ is gebaseerd...
Vader is wanhopig van huis weggelopen of heeft zich - iets laffer - in het
matrozenpakje van zijn kinderen gestoken. Nederland verkleutert, de chaos dreigt
compleet te worden. Alleen nog even zo'n romantische revolutie... Ernst von Salomon
begreep het al: ‘Prüglen ist immer fein, auch wenn man selbst Hiebe bekommt.’
En tussen de schertsbommelding van verveelde jongeren uit Emmer-compascuum
en de zinloze slachtpartijen elders in de wereld door denk ik maar: alle mensen de
wereld uit, te beginnen in Nederland.
■

Lucide gekken
Jaap Harten
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U treft het: ik ben in gesprek met Helegabalus, de Romeinse Flikker-Keizer van de
Punk. Het tafereel is aan u besteed: Robert Long verft onze haren in drie kleuren:
roze (vanwege de driehoek), geel (saluut aan de davidster) en zwart (verbond met
de Verdoemde Dichters). Terwijl Joop den Uyl onze sandalen poetst, kijkt Helegabalus
de brief van VN door. Hij klakt met zijn tong. ‘Een zwaartillend volkje zijn de
Batavieren! Wat lees ik hier niet allemaal: ideologieën, meditatie, anarchistische,
anti-parlementaire groeperingen, Onkruit...’ Hij ziet mij aan. ‘Waarom vraagt men
nu juist jouw mening?
Leest dit volk zijn schrijvers niet? De afgelopen week heb ik wederom je
anti-militaristische roman De getatoeëerde Lorelei verslonden, me verdiept in je
anarchistische en supergeile knapengedichten in Plaatselijke tijd, een bundel waar
Catullus waarderend over sprak, ik herlas je roman Madame Tussaud in Berchtesgaden
over de Hitler-clan, je verhalenbundel De groeten aan Truman Capote - overigens
ook een fan van me - waarin nogmaals herenliefde en nazidom onder de loep worden
genomen, evenals in je brievenboek Garbo en de broeders Grimm.’
Ik knik. ‘Er loopt een rode draad van anarchie en verzet tegen dictatuur en de
gevestigde orde door de geschiedenis, dat is toch duidelijk - en heb ik daar niet altijd
over geschreven?’ Helegabalus knipoogt. ‘Je bent net zo'n Stuk Onkruit als die
mijnheer Couperus die mij laatst kwam interviewen. Ouwe rollebol.’ Hij lacht
malicieus. Door zijn lichtgevende wimpers ziet hij de regels: wij zullen uw bijdrage
publiceren onder de titel De schrijver en de kwesties. Hij aarzelt even, vraagt dan:
‘Wat bedoelen ze met kwesties? Dat je geprotesteerd hebt tegen kernenergie en
munitietreinen beklad, en dat jullie hier wonen in een gekraakt pand? Of dat je iedere
avond in de kelder mediteert en daarna, zekerder dan ooit, dynamisch optreedt?’
Door de verwaarloosde tuin achter ons huis komt Léo Ferré aangelopen; luid zingt
hij Les anarchistes. ‘Léone,’ roept Helegabalus, ‘heb jij die brief van VN al gezien?’
Ferré schudt zijn witte manen en leest: De scribent en zijn questions. ‘Ah, merde.
Salut Beatnik!’ We praten over anarchisme. ‘Jean Genet en ik zijn met de studenten
in '68 op de barricaden geklommen. Dat was een hoopvolle meimaand. Minister
Malraux heeft ons de vlaggen van protest uit handen willen slaan. Er volgden
arrestaties. Over de Menselijke Conditie gesproken...’ Hij neemt een boekje uit de
kontzak van zijn jeans. ‘De meest
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gedurfde vorm van anarchie vind ik de liefdesgedichten van Verlaine voor Rimbaud.
Hij moest de bajes in. Geef mij de lucide gekken: Van Gogh, Artaud, Bartók. Zij
hebben met hun geest de panden van de bourgeoisie gekraakt.’ In de verte zingt Paul
van Vliet Den Haag met je dure paleizen. ‘Jullie hebben een nieuwe koningin,’
constateert Ferré. ‘Jong en modern?’ Joop den Uyl schiet overeind. ‘Breek me de
bek niet open! Twee dingen: Beatrix weigert niet getrouwde paren te ontvangen,
maar die mensen mogen wél belasting betalen voor haar paleizen. Waar moet dat
heen?’ Zijn bezorgdheid over zoveel bekrompenheid anno 1982 is eerlijk. Helegabalus
gromt van woede. ‘Een kwestie voor de schrijver!’ oppert hij. ‘Reken maar,’ antwoord
ik. ‘In dit land blijf je aan het protesteren.’ ‘Ah, revolutie,’ mompelt Ferré
goedkeurend. ‘Allons, enfants de la patrie.’
■

Vacuüm
Dirk Ayelt Kooiman
De taak van de schrijver - om dat begrip maar weer eens van stal te halen - is
schrijven. Het doen van uitspraken ex cathedra is voorbehouden aan politici en, voor
mijn part, dominees. Niettemin kunnen extreme situaties schrijvers ertoe dwingen
openlijk partij te kiezen. Ter Braak deed het bij voorbeeld in de jaren dertig, Grass
deed het in Duitsland van Willy Brandt en Franz-Joseph Strauss. Daarbij wordt vaak
vergeten dat hun optreden voorafgegaan werd door artikelen en brochures.
Een schrijver probeert uit het specifieke, zijn leven, al wat hem omringt, categorieën
te herleiden, om die vervolgens weer terug te vertalen tot iets specifieks: zijn boek.
De actualiteit opvoeren, louter terwille van het actuele, levert op zijn best een
tijdsdocument op.
Mijn laatste roman, De vertellingen van een verloren dag, handelt, naast nog wel
het één en ander, over het zoeken van een dertigjarige naar zijn identiteit - 't is geen
nouveauté. Tijdens het schrijven ervan werd ik bij herhaling geconfronteerd door
massale straatgevechten: H.M. Kroningsfeest, krakers en aanverwanten. Een enkele
keer zat ik letterlijk ingesloten in mijn werkvertrek. Ik had wel eens vaker een steen
door de lucht zien vliegen, maar in dit geval had ik het gevoel dat het om iets ging
van een meer algemene strekking, en wel één die aansloot bij het onderwerp van
mijn boek: het identiteitsvacuüm van een generatie. Het hierbij afgedrukte fragment
uit De vertellingen (p. 200 en volgende) is het resultaat van genoemde confrontatie.
Het tekstgedeelte is uiteraard uit zijn verband gerukt. In het boek is sprake van een
uitgebreide dialoog tussen een ik-figuur en een zekere heer Merkuur. De laatste heeft
juist zijn levensverhaal verteld: hij is zesenzestig jaar, jood, heeft als enige van zijn
familie de Tweede Wereldoorlog overleefd. De ik-figuur is drieëndertig, na de oorlog
geboren. Hij probeert zijn gesprekspartner een beeld te schetsen van zich zelf en de
generatie waartoe hij behoort. In dat verband ‘zegt’ hij (waarbij hoop ik de
aanhalingstekens de context binnen het boek enigszins kunnen vervangen - dit wat
betreft de toon waaróp hij het zegt...): ‘Wij zijn de nakomelingschap van een kultuur’
- bedoeld wordt de Europese cultuur waarin W.O. II, jodenvervolging, Auschwitz,
mogelijk bleek - ‘die zichzelf de nek heeft omgedraaid. Onze onevenwichtigheid
komt voort uit het feit dat we werden opgevoed volgens een denken dat het onze niet
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meer kan zijn - zonder dat we er een ander denken tegenover kunnen stellen, want
hoe kun je buiten je eigen denken treden? Je kunt geen nieuwe taal scheppen aan de
hand van een bestaande. De begrippen die ons zijn bijgebracht blijken met de
werkelijkheid zoals we die aantreffen allerminst te korresponderen. Maar we zijn
gedwongen ze, bij gebrek aan nieuwe, nog steeds als norm te hanteren - al weten we
ze door de geschiedenis en de aktualiteit gelogenstraft. We verkeren in
spraakverwarring met ons eigen bestaan. De materie kent geen goed of kwaad, laat
staan rechtvaardiging.

Ik was laatst getuige van enorme rellen in de stad. Massale vechtpartijen, regens van
stenen, brandende autowrakken, traangas. De aanblik van een stad in oorlog. En wat
me het meest frappeerde was het gevoel dat deze agressie een volmaakt blinde,
wanhopige agressie was, dat er geen doel werd nagestreefd. Het was destruktie louter
terwillen van de destruktie zelf. En ik bedacht dat dit het begin zou kunnen zijn van
een nieuwe, ongekende revolutie: de revolutie zonder ideologie. In wat voor
toekomstverwachting leeft een generatie die, voor het eerst, geen ander uitzicht lijkt
te hebben dan op een onvermijdelijke wereldramp, of het er nu een is die zich snel
voltrekt in de vorm van een oorlog die dan ook meteen de laatste is, of een uiterst
langzame, in de vorm van een uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en een
verstikkende vervuiling? Zo'n generatie is stuurloos, niet omdat de situatie waarvoor
zij zich gesteld ziet op zichzelf onoplosbaar is, maar omdat die oplossingen niet
ontleend lijken te kunnen worden aan de gedachtenwereld waarmee zij is opgegroeid.
De generatie van onze ouders heeft nog net een laatste glimp opgevangen van een
wereld in kontinuïteit, van een bestaan waarin het wereldbeeld van christendom en
humanisme gespiegeld kon worden. Wij niet. Het heimwee is ons bij overlevering
ingegeven. Wij staan voor het dillemma óf ons, in de kranzinnige hoop op een wonder,
neer te leggen bij een doem die, tenzij dat wonder gebeurt, onafwendbaar is, óf het
gevecht aan te gaan met onze identiteit, in een poging dat achterhaalde wereldbeeld
van ons af te schudden. Wij zullen het moeten wagen, zonder een vlucht in een al
dan niet religieuze projektie of een beroep op een zichzelf rechtvaardigend
onderbewustzijn, een werkelijkheid onder ogen te zien die leeg is. En pas dan, wanneer
we ons hebben aangewend om niet-interpreterend te kijken, met een oog dat géén
vaststaande betekenis vooronderstelt, zullen we ons een vrijheid geschapen hebben
die ons in staat stelt een andere relatie te zien tussen de wereld en onszelf...’
‘Heremijntijd,’ mompelde Merkuur. ‘Niet gering wat je daar zegt. Een heleboel,
bedoel ik...’ (...)
■

[Over de auteurs]
Jan Siebelink schreef o.a. Weerloos, Nachtschade, De herfst zal schitterend zijn
en, zojuist verschenen, En joeg de vossen door het staande koren.
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Nicolaas Matsier schreef Oud-zuid en Onbepaald vertraagd, twee verhalenbundels.
Binnenkort verschijnt Een gebreid echtpaartje, een bundel columns.
Louis Ferron schreef o.a. de trilogie over het Derde Rijk: Gekkenschemer, Het
stierenoffer en De keisnijder van Fichtenwald. Zijn laatste roman is Plicht!
Maarten 't Hart schreef o.a. de verhalenbundels Mammoet op zondag en, De
zaterdagvliegers, en de romans Ik had een wapenbroeder, De aansprekers en De
droom-koningin. Laatste essaybundel De vrouw bestaat niet.
Willem Brakman schreef o.a. de verhalenbundels Vijf manieren om een oude
dame te wekken en Zes subtiele verhalen en de romans De blauw zilveren koning,
Kind in de buurt, Come Back. Laatste roman is Ansichten uit Amerika.
Jan G. Elburg schreef de bundel Gedichten 1950-1975. Laatste boek Kikkers
van Potter.
Leon de Winter schreef o.a. De verwording van de jongere Dürer, Zoeken naar
Eileen W. en zijn laatste roman Place de La Bastille.
Dirk Ayelt Kooiman schreef o.a. De Grote stilte, Souvenirs, Romance en Niets
gebeurt. Zijn laatste roman is De vertellingen van een verloren dag.
Ethel Portnoy schreef o.a. De brandende bruid, het toneelstuk Belle van Zuylen
ontmoet Cagliostro, en Broodje Aap. Laatste verhalenbundel Het ontwaken van
de zee.
Lizzy Sara May schreef o.a. Blauwe plek, Bewogen foto's en Vader en dochter.
Haar laatste boek is Beminnen met verstand.
Tom Pauka schreef de verhalenbundel Een moeilijke eter, en de roman Winnifred
onttrekt zich aan het oog. Binnenkort verschijnt zijn roman Een ongewenst
verlangen.
Jaap Harten schreef o.a. Operatie Montycoat, De getatoeëerde Lorelei, Garbo en
de gebroeders Grimm, De groeten van Truman Capote.
Laurie Langenbach schreef de roman Vera en Geheime liefde. Binnenkort
verschijnt haar verhalenbundel Gevallen vrouwen.
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Wat buiten het blikveld lonkt
‘Letter en geest’ van Frans Kellendonk: een trefzeker spookverhaal
Letter en geest Een spookverhaal door Frans Kellendonk Uitgever:
Meulenhoff, 117 p., f22,50
Carel Peeters
Het werk van Frans Kellendonk begint steeds meer op een trein te lijken waaraan
met elk boek een nieuwe wagon wordt gekoppeld. Van de ene wagon naar de andere
lopend kan men dezelfde figuren en motieven tegenkomen, hoewel de aankleding
elke keer heel verschillend is. In Bouwval werd op de achtergrond een belangrijke
rol gespeeld door de langoureuze neef van de hoofdpersoon, een kleine jongen die
iets van zich zelf meent te herkennen in de neef. In De nietsnut is het een oudere
versie van deze neef in de gedaante van de vader van Frits Goudvis.

Frans Kellendonk

In Letter en geest is de kleine hoofdfiguur uit Bouwval uitgegroeid tot de bijna
dertigjarige Felix Mandaat. De fascinatie voor de figuur van de neef heeft zich
omgezet in identieke gedragingen. Zoals de neef uit Bouwval op de tekening die van
hem bekend is, loom ligt uitgestrekt op een sofa, zo doet Felix Mandaat, vóór hij aan
de onderneming begint waarvan Letter en geest verhaalt, niet veel anders dan hele
dagen op zijn bed liggen.
De overeenkomst tussen deze drie figuren is een manifest onvermogen om aan
‘het leven’ deel te nemen. Ze zijn er wel en ze doen wel iets, maar het is alsof ze het
leven fingeren om niet al te zeer uit de toon te vallen. Ze leven met hun gedachten
in ijle sferen. Frits Goudvis, de zoon van de vaderfiguur in De nietsnut neemt zich
aan het einde van de roman voor met deze karakterologische traditie te breken: ‘Ik
wilde niet meer vertoeven in de eenzaamheid van de ziel waar je ijl bent en vluchtig...
Mijn vader had zich daar te veel op gehouden; daarom was hij nu volslagen dood.
Ik moest mijn leven nu maar eens met anderen gaan delen.’ Op dit punt wordt Letter
en geest aan De nietsnut gekoppeld, want Felix Mandaat doet precies wat Frits
Goudvis zich voornam: hij betreedt het echte leven (‘nu moet het eindelijk beginnen’)
door waarnemer te worden van een bibliothecaris die met ziekteverlof is gegaan.
‘Mandaat beidt zijn tijd. Hij is van zijn bed gekomen en betreedt nu de geschiedenis.’
Het besluit van Mandaat om als bijna dertigjarige germanist toch eens aan het
leven te gaan deelnemen, doet denken aan de ervaring van Spencer Brydon in de
novelle The Jolly Corner van Henry James, een schrijver waar Kellendonk veel
sympathie voor heeft en wiens The Awkard Age hij onlangs in het Nederlands
vertaalde. Deze Brydon keert na dertig jaar terug naar de stad New York, die hij als
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goed twintigjarige heeft verlaten om in Europa te gaan leven van de rente van zijn
bezit. Bij zijn terugkeer dwaalt hij door zijn oude huis en ontmoet vrienden die
allemaal iets zijn geworden. Hij krijgt het gevoel iets gemist te hebben, alsof hij ooit
een belangrijke brief ongeopend in het vuur heeft gegooid: ‘What would it have made
of me, what would it have made of me?’ vraagt hij zich verontrust af. Dit soort
wroeging wil Felix Mandaat voorkomen en hij begeeft zich manhaftig in het leven
van de mensen, ‘om dienstbaar en solidair te zijn, om in liefde opnieuw geboren te
worden’. Dat is de opdracht die hij, zoals zijn naam al zegt, zich zelf oplegt.

Gombrowicziaans
De wat pompeuze woordkeus en de overdreven toon van deze woorden hebben alles
te maken met het karakter van Letter en geest, dat anders is dan de andere romans
en verhalen van Kellendonk. Letter en geest is een groteske in de Grombrowicziaans
zin: alles is er iets buiten proportie, de gevoelens, de gedachten, het gedrag, de
verlangens. Het is tragi-komisch wat zich in deze roman afspeelt en Kellendonk
beheerst de daarbij behorende lichtelijk sarcastische toon tot in de finesses. Veel
meer dan in zijn andere werk maakt Kellendonk in Letter en geest gebruik van
metaforen, vergelijkingen en gelijkenissen, terwijl deze manier van denken bovendien
tot een van de motieven van de roman hoort. Het verhaal zit vol knopen die de lezer
in alle rust moet ontwarren opdat hem een licht zal opgaan. De dubbele bodems die
hierdoor in het verhaal ontstaan, leiden de aandacht niet af van de oppervlakte en de
verhalen die binnen het verhaal worden verteld, belichten als een uitgesponnen
metafoor de psychische toestand van Mandaat.
Als Mandaat in de bibliotheek wordt rondgeleid door het directielid B.C. Latour
van Uffel, krijgt hij in diens persoon meteen te maken met een mogelijke afspiegeling
van zich zelf. Deze Van Uffel is een door de wol geverfde vrijgezel die zijn
teleurstellingen heeft omgezet in cynisme. De uiterlijke tekenen van zijn burgerlijke
staat, zoals vlekken op zijn pak en broodkruimels op zijn schoot, maken dat Mandaat
in een schichtige reflex zijn colbert afklopt. Het vermoeden bekruipt hem dat hij na
enige tijd in de bibliotheek een Van Uffel zal zijn; het zaad van de haat is gestrooid.
Van Uffel kan zich ternauwernood inhouden het werk in de bibliotheek al tijdens de
rondleiding te ontluisteren en de mensen die er werken sarcastisch te
becommentariëren. Hij krijgt iets spookachtigs als hij de indruk wekt, Mandaat te
doorzien: ‘U hebt het vast zelf niet beseft, maar iemand met uw probleem had naar
geen betere plaats kunnen komen. Jazeker u hebt een probleem. Ik ken mijn broeders,’
zegt hij.
In negen hoofdstukken vertelt een merkwaardige alwetende verteller over Mandaats
doen en laten in de bibliotheek. Soms wordt uitgeweken naar de periode waarin
Mandaat nog zijn lethargische leven leidde. Het zijn terugblikken op een eenzelvig
leven die indirect iets verklaren omtrent Mandaats gedrag en gedachten in de
bibliotheek. Hij volgde eens een meisje
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dat een uitnodigende indruk maakte bij de rivier waar hij zich 's zomers ophield. Als
ze achter de ruïnes van een steenfabriek verdwijnt, wordt hij met stenen bekogeld
door mannen. Bij een andere gelegenheid wordt hij tijdens een feest door een meisje
een kamer ingelokt; op het moment dat de vrijpartij zal beginnen, schuift er een
gordijn open en wordt hij uitgelachen door de feestgangers. 's Zomers lag hij jaren
achtereen op een stille plek tussen het riet langs de rivier. Hij nam wel een boek mee,
maar lezen deed hij nauwelijks: ‘Er was geen verschil tussen hemel en papier, tussen
staren en leven.’ Hij wist niet of hij zich nu behaaglijk of onbehaaglijk voelde. Maar
‘buiten zijn blikveld’ vermoedde hij iets, alsof er iets zou beginnen op het moment
dat hij wist wat het was.

Plato's grot
Mandaats desperate wil om aan het leven deel te nemen, zorgt ervoor dat hij tegen
zijn wil verliefd wordt op zijn niet zo aantrekkelijke assistente, die ook de assistente
was van meneer Brugman over wiens ziekteverlof en persoon wordt gezwegen. Zij
is bovendien zwanger. Maar ze heeft iets dat Mandaat niet heeft: ‘Ze onderhoudt
banden die zich uitstrekken tot voorbij zijn blikveld.’ Mevrouw Qualing behoort tot
de Gemeenschap der heiligen: zij die iets hebben waardoor ze zich met anderen
verbonden voelen. Zo is Mandaat ook jaloers op een vaste bezoeker van zijn leeszaal
die zich heeft vastgebeten in een vertaling van een boek over paarden dat allang
vertaald is, of op degene die zich heeft weggeschonken aan Jezus.
Mandaat is een solipsist voor wie metafysische ideeën niet bestaan: ‘Alles schikte
zich in concentrische cirkels rond dat ene middelpunt: Mandaat. Alles en iedereen
was naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Wie zich zo verheft brengt de wereld
ten val.’ Als hij op een avond dat hij dienst heeft naar het magazijn, de ‘Kapel’, gaat,
herinnert hij zich dat Van Uffel de ruimte met al die boeken vergeleek met een brein.
Hij voelt zich daar ‘een brein in een brein om een brein... een bibliotheek in een
bibliotheek om een bibliotheek, een ondoordringbaar solipsistisch systeem, een
huiveringwekkende parodie op Plato's grot, waar de schimmen die je ziet door jezelf
geworpen worden, waar niets verwijst naar de zekerheid van transcendente ideeën,
noch van de knie die over een straatsteen schaaft, de tong die, uitgesproken, in een
kus een andere ontmoet. Inderdaad Van Uffel, er is geen groter eenzaamheid dan
die van de taal.’
De verwijzing naar Plato's grot is een terloopse indicatie van de mate waarin
Mandaat in zijn solipsistisch brein gevangen zit. Immers, in de Politeia van Plato
wordt de grot gebruikt om de vier stadia van het menselijk bewustzijn mee te
illustreren. Het eerste stadium is de toestand waarin een mens in een grot zit, in het
donker en zonder dat hij zich kan bewegen. Hij heeft nooit iets van de buitenwereld
gezien. Als er achter hem licht in de grot wordt gelaten en er schaduwen op de wand
worden geworpen, zal hij die opvatten als de werkelijkheid. Het vierde stadium is
dat van de absolute of transcendente ideeën, zoals goedheid, liefde. Mandaat bevindt
zich in het eerste stadium en zal het vierde nooit bereiken. In die toestand begint hij
in het magazijn vreemde geluiden te horen en ziet hij opeens op een afstand van tien
meter iets bewegen: ‘Ectoplasma. Een spook.’ Weken achtereen gaat hij op de avond
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dat hij dienst heeft naar het magazijn en wacht hij op het ‘spook’, dat zich altijd net
iets buiten zijn blikveld bevindt.
De bibliotheek en vooral ‘het spook’ zijn naar het absurde neigende metaforen die
Kellendonk met vanzelfsprekendheid als groteske middelen gebruikt. Mandaats
verveling en solipsisme worden bevestigd door de gewaarwording dat al die miljoenen
boeken een naar zich zelf verwijzend systeem vormen, waar men zich alleen uit kan
bevrijden met iets dat erboven uitstijgt, zoals passie, nuttigheid, liefde, zaken waar
hij geen ervaring en kennis van heeft. Dat is het ‘probleem’ waar Van Uffel van
sprak. Het wordt door Kellendonk in Letter en geest niet letterlijk aangesneden, het
wordt met beelden gesuggereerd. Bij voorbeeld via de figuur van Van Uffel, die in
Mandaat een ‘broeder’ heeft gezien. Als Mandaat hem van zijn ervaringen met ‘het
spook’ heeft verteld, is de weg voor hem geëffend om Mandaat in zijn frustraties en
fantasieën te betrekken. Het zijn de frustraties van een vereenzaamde homoseksueel
die alleen met groteske capriolen slechts het surrogaat krijgt van wat hij eigenlijk
zoekt: liefde. Dat woord kan Van Uffel niet uit zijn mond krijgen en wordt door de
verteller aangeduid met een vergelijking: ‘Het is een woord dat, onbeantwoord, even
waardeloos is als een halve wasknijper.’
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Verrassend
Het woord waart in Letter en geest rond als een spook; het valt steeds buiten Mandaats
blikveld. Hij is er naar op jacht, maar in het menselijk materiaal dat hij ontmoet, ziet
hij slechts verveling, sleur, haat en oppervlakkigheid. In zijn groteske verbeelding
denkt hij dat het kind in de buik van Mevrouw Qualing zijn eigen wedergeboorte
betekent en dat dat nog eens wordt bevestigd door de dood van de man voor wie hij
waarneemt, meneer Brugman. Als hem na drie maanden wordt gevraagd of hij
Brugmans opvolger wil worden, ook omdat hij zijn werk zo goed heeft gedaan, laat
hij deze beker aan zich voorbijgaan. Hij is in de bibliotheek niet ‘opnieuw in liefde
geboren’, zijn haat is slechts groter geworden: ‘Hij heeft het kruis op zijn schouders
genomen. En hij heeft het niet neergelegd vóór hij wist hoe zwaar het kan zijn.
Onvoorstelbaar zwaar.’ Aan het slot blijkt dat er nog een rest van spijt over zijn
beslissing is achtergebleven als hij zich ineens het Indische meisje herinnert met ‘de
knuffelende lach’. Ook de landloper die hij in de trein naar huis tegenkomt zegt hem
iets dat twijfel probeert te zaaien: ‘Dat zwijgen kan je lelijk opbreken, jongeman.
Wie zwijgt heeft niet bestaan. Ik heb ook veel gezwegen in mijn tijd... En toen was
mijn tijd om.’
Letter en geest is nog suggestiever dan hier uiteengezet is. Waar het werkelijk om
gaat in deze goed honderd bladzijden wordt door de verteller zowel ondubbelzinnig
gezegd als gesuggereerd door de groteske situaties, de vergelijkingen en verhalen.
Zoals het verhaal dat Mandaat in een vlaag van behoefte aan menselijk contact over
zijn grootvader vertelt - een verhaal dat dus helemaal niet over hem zelf gaat, maar
wel langs een omweg alles over hem zegt. Letter en geest gaat over een man wiens
enige middel de vergelijking is om iets duidelijk te maken: iets dat in andere woorden
hetzelfde zegt. Hij is verstoken van ‘trancendente ideeën’, zoals liefde, dat een
verband tussen mensen kan aanbrengen zonder woorden. Als hij op de afscheidsborrel
al die mensen bij elkaar ziet, staat er: ‘Mandaat begrijpt dat ze iets met elkaar hebben,
iets waar hij nooit bij zal kunnen en dat zich veruiterlijkt in een glimlach die niet
slechts in elk van hen is, maar ook tussen en boven hen allen te samen.’
Letter en geest staat, in de geest van de hoofdpersoon, bol van de vergelijkingen,
van een soort en een trefzekerheid die niet eerder in Kellendonks werk voorkwamen
alsof de ‘wetten van de verbeelding’ uit de romans van Doeschka Meijsing voor hem
zijn gaan gelden. Kellendonks werk voorkwamen, alsof de man bovendien ook nog
door naar de lezer ervan. De lezer is tijdens het lezen net zo'n solipsist als Mandaat,
‘het boek is urenlang zijn lichaam geweest’. Het boek is de metafoor van Mandaats
geest. Helemaal duidelijk is het spel dat Kellendonk tegen het einde van het boek
met de lezer speelt niet, er blijft iets van de bedoeling buiten mijn blikveld.
Letter en geest is na Bouwval en De nietsnut een verrassende roman. Alleen het
verhaal ‘Achter het licht’ (in Bouwval) heeft dezelfde sfeer waarin achter groteske
situaties de schaduwen dansen van wat nauwelijks in woorden te vatten is. De groteske
is een gevaarlijk genre omdat het in toon en beelden een consequente eenheid moet
blijven vormen. Kellendonks beelden zijn precies, zijn gevoel voor samenhang laat
niet af en wat hij te zeggen heeft, schijnt door de metaforen en vergelijkingen als
iets dat dodelijk is voor spoken.
■
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De generatie die 's nachts opbleef
James Thurber: kwaadaardig én ambitieus
Selected Letters of James Thurber Samengesteld door Helen Thurber en
Edward Weeks Uitgever: Hamish Hamilton, 273 p., f51,20 Importeur:
Keesing Boeken
R. Ferdinandusse
Een van de beroemdste korte verhalen die James Thurber schreef heet ‘The Secret
Life of Walter Mitty’. Een typisch Thurber-verhaal, vrolijk en spits, kort (ongeveer
2500 woorden), over een man die door zijn vrouw op de kop wordt gezeten, maar
ondertussen droomt van glorieuze, mannelijke daden als piloot of chirurg. Thurber
publiceerde het in het blad waarvoor hij bijna heel zijn creatieve leven werkte, The
New Yorker, in het jaar onzes Heren 1939.
Het verhaal werd in korte tijd een klassieker, en omdat klassiekers altijd door
Hollywood werden geclaimd, woedde er jarenlang een strijd wie de rechten in de
wacht zou kunnen slepen. Winnaar, in 1944, werd Samuel Goldwyn, die er 15.000
dollar voor betaalde. De dag nadat het contract was getekend kwam Nunnally Johnson
nog aangedraafd met een bod ‘op de valreep’ van 30.000 dollar.
Maar toen was het leed al geschied en zat Thurber vast aan Goldwyn, en die wilde
de film met in de hoofdrol Danny Kaye. Er kwam een script waarin Kaye zijn liedjes
kon zingen en waarin Mitty's vrouw werd vervangen door moeder-Mitty, zodat er
ook een liefdesverhaaltje van kon worden gemaakt. Thurber had direct al bezwaar:
dat wordt geen film over Mitty, zei hij, maar een film over het Leven van Danny
Kaye. Maar hij werkte mee, tegen beter weten in, en het resultaat was een succesvolle
Danny Kaye-film en een uiterst treurige Thurber. De strijd Goldwyn-Thurber eindigde
met twee ingezonden brieven in het blad Life. Goldwyn gaf in zijn brief alle eer aan
Thurber, en Thurber zette in de zijne nog eens uiteen hoe het allemaal, óók door zijn
toedoen, verkeerd was gegaan. Hij eindigde met ‘Sorry, Walter (Mitty), sorry for
evrything.’ En als PS voegde hij eraan toe: ‘Deze brief werd geschreven door Jamie
Thurber, oud 52 jaar, zonder hulp van zijn ouders of onderwijzer.’

‘Thurber and his circle’, getekend door James Thurber

Die brief zou ik graag gelezen hebben.
Want Thurber kon heel mooi venijnig schrijven. In de biografie die Burton
Bernstein van hem maakte (1975) staan van die fragmenten van briefjes die in hun
eenvoud dolle woede verraden: ‘I shouldn't have got mixed up in this crap and I will
be glad to raise hell personally if your butchers and mr. Piffle mangles with what I
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have written again...’ schrijft hij aan lieden die met hun slagersmethoden niet van
een stukje reclame dat hij schreef wilden afblijven.
Thurber was een fervent brievenschrijver, zoals zoveel Amerikanen van zijn vooroorlogse - generatie. Van hem zijn, naar schatting, ook de meeste brieven van
iedereen bewaard gebleven. Hij kon slecht zien, was het laatste deel van zijn leven
bijna blind en maakte bij zijn uitgebreide correspondentie gebruik van secretaresses,
die trouw al zijn brieven, althans de doorslagen daarvan, bewaarden.

Pover
De laatste jaren zijn heel wat boeken met brieven van Amerikaanse schrijvers uit die
tijd verschenen. Hemingway, met een dik deel van ruim negenhonderd pagina's;
Thurbers beste vriend E.B. White, een dik boek van bijna zevenhonderd pagina's;
Raymond Chandler, een keuze uit zijn brieven, vijfhonderd pagina's, en zelfs de al
genoemde Nunnally Johnson, met driehonderd pagina's. (In dit laatste brievenboek
een brief aan Thurber, begin 1945, waarin Nunnally uitlegt dat hij drie jaar lang een
kopie van het Walter Mitty-verhaal op zijn bureau had liggen en pas toen het te laat
was ‘ineens’ zag hoe je er een avondvullende film van kon maken.)
Bij al die overvloed van brieven steekt ‘Selected Letters of James Thurber’ maar
zeer pover af. Slechts 269 pagina's, grote letter, elke brief, hoe kort ook, op een aparte
bladzij, rijk geïllustreerd met bekende Thurber-tekeningen, en bovendien een
merkwaardige indeling soms naar onderwerp, soms naar ontvanger. Zowel biografisch
als chronologisch onduidelijk. Het boek, dat dus een opzettelijke en scherpe (en
geringe) selectie van Thurbers brieven omvat, is samengesteld door zijn uiteindelijke
weduwe, Helen Thurber, en Edward Weeks. En de bedoeling van deze bundeling is
daarmee ook vastgesteld: de vele liefhebbers van Thurbers werk nog eens te verblijden
met een spits nakomertje van de grote meester.
Het moet voor Thurbers weduwe, een vrouw die in de tijd dat hij blind was vrijwel
alles voor hem las, een groot plezier geweest zijn dit brievenboek in de wereld te
helpen. Want zij had eerder alle medewerking verleend aan de al genoemde biografie
van Bernstein (Thurber) uit 1975, maar was ernstig geschokt toen ze het boek
uiteindelijk las. Niet alleen had Thurber in zijn leven veel meer gezopen en gehoereerd
dan ze wist, maar hij bleek in zijn gedrag tegenover anderen, ook tegenover vrienden,
kwaadaardiger en gemener dan wie ook van de vriendelijke, intelligente humorist
had verwacht.

James Thurber

Wie ook het prachtige boek Here at the New Yorker van Brendan Gill nog eens
naleest, kan vinden hoe Thurber een feestje ten huize van de geestige schrijver Sid
Perelman door sarcastische opmerkingen zo naar de bliksem helpt dat een razende
Perelman Thurber het huis uitgooit. En het eerste wat Thurber de volgende ochtend
doet, is Perelman opbellen om hem te bedanken voor het schitterende feestje. Hij

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

had zich fantastisch geamuseerd. Ongetwijfeld waar, schrijft Gill, want Thurber
genoot als anderen het rot hadden.
Thurber was ook de man van de practical jokes. Hij kon zijn hoofdredacteur, de
legendarische Harold Ross van The New Yorker (de man die drie jaar lang iedereen
in Hollywood bombardeerde met Walter Mitty als film-mogelijkheid) die negers
wantrouwde, gek maken door perfect geïmiteerde sollicitaties van negerjournalisten
naar een plaats in de medewerkerskring van The New Yorker.
Toen Thurbers beste vriend, E.B. White met zijn vrouw in Londen kwam, terwijl
Thurber daar ook vertoefde, belde Thurber hem op,
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met de meest stijve upperlip een Engelse journalist nabootsend, om een interview.
White weigerde standvastig. Nu, zei de Engelse journalist, wat denkt u dan van een
foto van u en uw vrouw, met slechts het onderschrift dat u beiden in Engeland bent.
Nou, zei White, daar is over te praten. Wat voor foto had u in gedachten?
Waarop Thurber, in zijn bekaktste Engels zei: ‘Why, I think a shot of Mrs. White
leapfrogging naked over you.’ (Een plaatje waarop mevrouw White bij u naakt haasje
over springt). Na White's verontwaardiging over dat voorstel maakte Thurber zich
bekend, en de White's waren niet geamuseerd.
E.B. White was de man die Thurber als tekenaar bij Harold Ross introduceerde.
Hij tekende de krabbels van Thurber na met inkt en overreedde Ross ze als cartoon
in The New Yorker te plaatsen. Hij werkte veel met Thurber samen, kreeg ook heel
wat van diens grappen te verduren, maar verdroeg ze. Bij mijn weten is de enige keer
dat hij zich kritisch - en toch weer begrijpend - over Thurber uitliet te vinden in zijn
eigen brievenboek. Thurber had in 1958 vriend en vijand verrast met een boek over
zijn tijd bij The New Yorker, het prachtige The years with Ross. In 1959 schrijft E.B
White - zijn vrouw was redacteur bij The New Yorker, hij zelf en Thurber waren de
beste schrijvers in dat blad - aan een vriend dat het boek van Thurber over zijn jaren
met Ross natuurlijk veel zorg en pijn had veroorzaakt. De eerste hoofdstukken zijn
erg goed, want Thurber had een heel goede kijk op Ross, maar daarna werd het toch
langzaam een ‘exercise in denigration’ (een proeve van zwartmaken), want,
veronderstelt White, tijdens het schrijven begon Thurber zich langzamerhand weer
te herinneren dat hij in die begintijd eigenlijk was onderbetaald en dat soms stukken
van hem geweigerd waren. Kortom, zonder dat White dat met zoveel woorden zegt:
Thurber was een rancuneuze man.
Laat ik eerlijk zijn. Ik vind de tekeningen van Thurber best grappig, omdat ze
precies passen bij de absurde en unieke New Yorker-traditie; zoals ook zijn verhalen
bol staan van geestige observaties en verrukkelijke zinswendingen. Maar ik ben ze
pas echt gaan waarderen na het lezen van Bernsteins biografie; de auteur niet als
vriendelijk slachtoffer van kijvende vrouwen en het ingewikkelde leven, maar als
kwaadaardige, hulpeloze kobold die alles op alles zet om Amerika's
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grootste schrijver te worden, en die eer ten slotte opeist.
In een van de laatste brieven in dit boek pakt hij tegen E.B White nog eens even
uit dat hij meer dan wie ook (zelfs meer dan Andy=E.B. White) voor dat blad heeft
gedaan, en dat hij ziek is van de goedkoopte daar, en het blad best kan betalen wat
hij wenst. Het is de plotselinge toon van de querulant, die verder niet zo direct aan
de oppervlakte komt.
Maar al in 1937 schrijft hij uit Parijs aan dezelfde White dat hij net heeft gehoord
dat (de Engelse schrijver) David Garnett hem (Thurber dus) de beste en origineelste
levende schrijver ter wereld vindt. ‘Ik heb,’ schrijft hij, ‘echter geen schone zakdoek
bij de hand, en de was komt morgen pas. Ik ben begonnen met het maken van een
lijst van alle levende schrijvers ter wereld, maar dat vervaagde door de tranen die
ik in mijn ogen kreeg...’ Zulke zinnen vallen je pas op als je weet van Thurbers
ambitie om beroemd te worden.
Maar de rest van de brief maakt het weer goed. Thurbers vrouw ligt ziek in een
Parijs' hotel en verlangt jus d'orange, zoals ze dat persen in Café Flore op de hoek,
vers, met ijs. Dus Thurber stapt er op een avond naar toe en legt in zijn beste Frans
uit dat hij een glas orange juice wil om mee te nemen naar zijn zieke vrouw in hotel
Crystal. De ober probeert hem een flesje sinas te verkopen, maar Thurber staat op
een glas vers geperst. Iedereen bemoeit zich ermee en tenslotte mag hij zo'n glas met
orange juice meenemen tegen betaling van drie francs voor het glas. De volgende
avond neemt hij een glas van het hotel mee, brengt het glas van het café terug, vraagt
zijn drie francs terug, en vraagt nieuwe orange juice. Zijn vrouw had gezegd: dat
lukt je nooit, en ze had gelijk.
Er ontstond, schrijft Thurber, een discussie waaraan alle obers, de gerant, de patron,
de patronne, de glazenspoeler en alle gasten deelnamen en waarin werd besloten dat
ik de orange juice weer mee zou krijgen in het café-glas, terwijl tevens werd besloten
dat ik ook het hotelglas weer ter hand gesteld zou krijgen.
Later, in 1955, maakt hij, opnieuw in Parijs, kennis met een chirurg die in alle
staten is door een bezoek aan een strip-tease. Zijn hele leven had de man naakte jonge
vrouwen voor zich op een tafel zien liggen en hij kon er niet over uit dat ze ook
rechtop konden staan en bewegen. Het zijn de observaties van de verhalenschrijver
Thurber.
In Bermuda, in 1954, schrijft hij - opnieuw aan White - dat hij maar één verhaal
oppikte. Van een man die tegen de barkeeper snauwt: ‘Ik wil iets langs, iets kouds
en vol met gin.’ Waarop een dronken man verderop aan de bar roept: ‘Blijf met je
poten van mijn vrouw af.’ De observatie van de cartoonist Thurber. Politiek heeft
Thurber zich zelden uitgelaten. Hij had alleen een hekel, (die hij toen ook heeft laten
blijken) aan de communistenjacht van senator McCarthy. Vanaf hetzelfde Bermuda
schrijft hij: ‘Je kan hier drie uur doorbrengen op een cocktailparty zonder dat
McCarthy zelfs maar genoemd wordt. Ik wacht op het ogenblik dat hij een slip van
de tong maakt en Eisenhower “Hindenburg” noemt.’
Opmerkelijk vaak in deze uitgezochte brieven komen zijn ogen ter sprake, het
blind worden, de operaties, de raadgevingen van lezers, het niet-kunnen-zien en de
vreugde daarvan (‘ik hoef niet naar die televisie te kijken’), maar de overvloed doet
ook weer denken aan de al vermoede opzet van het boek: de aardige, aangename
kant van Thurber nog eens te benadrukken. Soms lukt dat. Maar bij een brief uit
1959 schrijft hij dit PS: ‘Jullie zijn een verloren generatie, schreef Gertrude Stein
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aan Hemingway. Maar wij zijn niet verloren. We wisten precies waar we waren,
maar we wilden alleen niet naar huis. Wij waren de generatie die 's nachts opbleef.
We gingen zo weinig naar bed dat de meesten van ons maar één kind kregen (Ross,
White, O'Hara, Sayre, Markey, Broun, McNulty, ik zelf en vele anderen). Ik ben met
die mensen hele nachten opgebleven, en ook de nachten dat ik Scott Fitzgerald,
Thomas Wolfe en Sinclair Lewis ontmoette. Door ons veranderde de zitkamer in de
ijsbeerkamer. Geen wonder dat de meesten van ons de vijfenzestig niet haalden.(...)
Scott Fitzgerald, trouwens, had maar één dochter. De enige keer dat ik hem ontmoette
was in Tony's bar in 1934, en we reden 's ochtends om acht uur terug naar het
Algonquin Hotel in een taxi. Hij stapte uit en zei: “Goeienacht. Je behoort niet tot
mijn generatie en je hebt geen dochter.” Ik zei dat ik geboren was in 1894, altijd nog
eerder dan zijn 1896, en dat ik een dochter had. Hij stapte weer in en zei tegen de
taxichaffeur: “Rij rond het park.” En we reden rond Central Park.’ Dat is Thurber,
kwaadaardig én ambitieus, op zijn best. En ondanks zijn weduwe zelfs uit die
armoedige ‘Selected letters’ niet weg te selecteren.
■
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Een minimaal literair bewustzijn
Matthew Bruccoli's monumentale biografie over F. Scott Fitzgerald
Some Sort of Epic Grandeur The Life of F. Scott Fitzgerald door Matthew
J. Bruccoli Uitgever: Hodder & Stoughton, 624 p., f78,60 Importeur:
Nilsson & Lamm
Ed Schilders
Zowel aan gene als aan deze zijde van de Atlantische wordt Francis Scott Fitzgerald
in brede kring van zowel lezers als critici beschouwd als een van de beste Amerikaanse
auteurs, zo niet de allerbeste. Fitzgerald is door critici na zijn dood in 1940 zo
onvoorwaardelijk bejubeld en populair gemaakt dat al zijn romans in druk zijn
gebleven en iedere letter die hij ongebundeld naliet commercieel aantrekkelijk genoeg
werd om in boekvorm te verschijnen.
Inclusief een fotoalbum, zijn kasboek en onlangs nog de kasteelromannetjes die hij
voor tijdschriften als The Saturday Evening Post schreef, twee delen verhalen onder
de titel The Price was High die iedere serieuze lezer het plaatsvervangend schaamrood
regelmatig naar de kaken zullen doen stijgen.
The Great Gatsby, de roman waarmee Fitzgeralds onverwoestbare reputatie
gecreëerd en in stand gehouden is, heb ik voor deze gelegenheid dan wel niet met
tegenzin herlezen, maar meer dan de indruk van gestileerd Hollywood-melodrama,
opgeluisterd door Mantovani-romantiek kan de schrijver, blijkbaar, bij mij nog steeds
niet veroorzaken. Bij tientallen critici vóór mij wel. Vanaf 1961 verscheen er
gemiddeld ieder jaar één kritische studie over Fitzgeralds werk in boekvorm. Nu had
ik me in deze aangelegenheid best tot een zwijgende minderheid willen blijven
rekenen, ware het niet dat een aantal van die critici zich zo opdringerig te buiten is
gegaan, met name in verband met Gatsby, dat Fitzgeralds verkiezing in het Witte
Huis van de Amerikaanse literatuur met alles, behalve met die literatuur te maken
heeft gehad.
Hij lijkt op Robert Redford, is ietwat bedeesd maar steenrijk en voor hij Gatsby
werd, heette hij Gatz maar was hij arm. Zijn verleden is even mysterieus als het heden
van Jerome Salinger. In zijn enorme landhuis geeft Gatsby de bijpassende feesten
en hunkert hij naar zijn jeugdliefde Daisy, die ondertussen met de verkeerde man
gehuwd is. Via een eenvoudige, effectieve plot verliest Gatsby niet alleen zijn Daisy
maar ook het leven.

F. Scott Fitzgerald, ± 1935

The Great Gatsby is melodrama in zijn meest verstrooiende vorm - Carel Peeters,
ook al niet zo gecharmeerd van Fitzgeralds proza, heeft het in Alles moet over
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aangeduid met ‘operette’. Van een werkelijk indringende psychologie of een energieke
filosofie is geen sprake, zelfs niet van een poging daartoe. Meer dan weemoed en
een gevoel van Herzschmertz genereert de roman niet - en op enkele uitzonderlijke
stukken na geldt dat voor Fitzgeralds totale oeuvre. Passages uit Gatsby die tot de
zoete dromen van lezend Amerika zijn gaan behoren en die onderdeel zijn geworden
van alle cursussen creatief schrijven op colleges, passages zoals die waarin Gatsby
's avonds over het water staat te staren, hunkerend naar zijn Daisy, zijn in wezen
volkomen tweedimensionaal: hunkering omdat het zo fijn is om te hunkeren,
hunkering die nooit omslaat in knagende twijfel of verwoestende frustratie.
Het merkwaardige van de kritische geschiedenis rond Gatsby is dat zulke
tekortkomingen al vanaf de eerste publikatie in 1925 duidelijk zijn gemaakt en dat
niettemin juist de vaak zo ongerijmde kritieken de huidige opvattingen omtrent het
boek en Fitzgerald bepalen. Daarmee is Gatsby het perfecte voorbeeld geworden
waaraan een tweetal essentiële tekortkomingen van de Amerikaanse academische
literatuurkritiek gedemonstreerd kunnen worden: de macht van het getal, waardoor
de kwantiteit en niet de kwaliteit van beschouwingen de doorslag geeft bij de
canonisatie van een auteur, en de doodenge hang naar het ongevaarlijke in de
literatuur.

Amerika zelf
Gatsby werd in 1925 door de kritiek vriendelijk ontvangen, vooral omdat Fitzgerald
na zijn eerste twee romans duidelijk technische vooruitgang had geboekt en als een
veelbelovende jonge schrijver gelezen werd. Welwillend, zonder superlatieven en
met een positieve aandacht voor de tekortkomingen. H.L. Mencken vatte die
zwakheden kernachtig en ondanks zijn vriendelijkheid eigenlijk dodelijk samen toen
hij concludeerde: ‘Het verhaal is opvallend onbelangrijk (...) Wat er, fundamenteel,
aan ontbreekt, is het eenvoudige feit dat het niets méér dan een verhaal is - dal
Fitzgerald veel meer geïnteresseerd lijkt in het bewaren van de spanning dan in
getting under the skins of its people.’ De plot noemde Mencken ‘no more than a
glorified anecdote’. Sindsdien is de Amerikaanse kritiek steeds verder door de knieën
gegaan. In de jaren dertig wordt het galante Gatsby, als erover geschreven wordt,
misbruikt als wapen tegen de opkomende ‘proletarische’ literatuur die door veel
critici geminacht wordt. Gorham Munson schreef in 1931 dat tweehonderd pagina's
Gatsby meer ‘kunst bevat dan de hele plank met werken van Dreiser’ (3152 pagina's,
mijn plank), en één jaar later schatte Lawrence Leighton de roman hoger in dan de
werken van Dos Passos ‘in its exposition of the dreariness of American life’. Het zijn
literairpolitieke uitspraken die niets meer met reële kritiek te maken hebben. De
aanzet tot een nooit meer aflatende idolatrie werd echter pas in 1945 gegeven door
Lionel Trilling. ‘(Gatsby) kan zowel beschouwd worden als een individueel karakter
maar ook als een symbolisch en zelfs een allegorisch karakter... en wel in die zin dat
hij Amerika zelf verbeeldt.’ In precies twintig jaar bewoog Gatsby zich van het ene
naar het andere uiterste op de kritische graadmeter, van Menckens ‘glorified anecdote’
naar Trillings ‘Amerika zelf’. Trilling werd onder andere gevolgd door William Troy
die de roman ‘een van de weinige echt mythologische (sic) creaties uit onze recente
literatuur’ noemde; MacKendrick, die Gatsby tot ‘de protestliteratuur’ rekende;
Richard Chase die in de roman een mengeling van ‘het abstracte, het ideële en het
mythische’ met een ‘realistische verhandeling over onze cultuur’ aantrof. Fabel,
allegorie, mythe, protestroman, realistische roman, culturele verhandeling, alle,
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behalve de humoristische literair-kritische buttons zijn Gatsby de laatste veertig jaar
wel eens opgespeld. Samengevat kan verder nog vastgesteld worden dat roman of
schrijver vergeleken en op één lijn geplaatst werden met: Henry James, Edith Wharton,
Joseph Conrad, Theodore Dreiser (!), Stendhals Le Rouge et le Noir, Charles Dickens,
T.S. Eliot, de Satyricon, en Sophocles' Oedipus. Zelfs de meest verstokte Gatsby-fan
zal dat alles onmogelijk vol kunnen houden zonder onder die last te bezwijken.

Zelda Fitzgerald, gekleed in ballettenue, op 27-jarige leeftijd

Hier en daar klonk inderdaad ook een realistischer geluid. Frederick Hoffman
vond Gatsby ‘een sentimentele roman’, Edward Dahlberg, één van de vele vergeten
proletarische auteurs, stelde radicaal dat het ‘een roman zonder ideeën’ is. Kritische
geluiden die totaal overstemd werden door de saluutschoten bij Fitzgeralds
inauguratie, met de Hoffmans en Dahlbergs als partypoopers.
Vanwaar die onbeheerste verheer-
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lijking? Lezend Amerika voelde, geloof ik, voor het eerst de behoefte aan een
nationale literaire figuur en een nationale roman die het land waardig
vertegenwoordigden. De selectie moet makkelijker geweest zijn, vanzelfsprekender
ook, dan men zou denken, aangezien zo'n keuze niets meer met de literatuur zelf te
maken kan hebben. Schrijvende negers, joden, homoseksuelen en vrouwen moesten
als eerste afvallen; Lewis, Dos Passos, Farrell en de hele proletarische school
vertegenwoordigden het Amerika van de armen en de ontevredenen; academisch
gewaardeerde auteurs als Wolfe en Faulkner misten de aansluiting naar het
massapubliek. Alleen Fitzgerald had stijlvol geschreven over een romantisch,
idealistisch, sentimenteel Amerika waarin jongens als Gatz de Gatsbys kunnen worden
en zowel idool als martelaar kunnen zijn. Geschreven, zonder één onvertogen woord,
zonder één ongemakkelijk idee, ongevaarlijk, maar vol van de herinnering aan de
beste jaren van het Amerikaanse leven: die fabuleuze jaren twintig waarin alle
mogelijkheden inderdaad nog onbegrensd leken. Dus dát Amerika moest hét Amerika
worden en niet dat Amerika van na de crash en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Fitzgerald, en niemand anders, voldeed aan alle niet-literaire voorwaarden en
aangezien Gatsby zijn beste boek was werd Gatsby het boek der boeken.

Wilson / Hemingway
Fitzgerald had nog één met te onderschatten factor mee bij zijn postume opname in
het Walhalla van de Amerikaanse literatuur: zijn leven. Ook dat is een oneigenlijk
criterium maar in de VS, waar filmsterren van het tweede plan opklimmen naar het
echte Witte Huis, is zo iets zo vreemd nog niet. Om in de Amerikaanse
literatuurgeschiedenis te overleven, lijkt een min of meer openbaar privé-leven
noodzakelijk (alleen Salinger toont systematisch zijn minachting voor deze regel)
en Fitzgerald heeft het openbaarste leven uit de Amerikaanse literatuur van deze
eeuw geleid.
Matthew J. Bruccoli is zonder twijfels de best geïnformeerde kenner van dat leven.
Zijn biografie is volgens de daarin opgenomen Bruccoli-bibliografie zijn zestiende
boekpublikatie over de auteur als editor of schrijver, en die bibliografie is niet eens
compleet. Bruccoli's aandeel in de Fitzgerald-cultus is iets meer dan de helft van de
biografische boeken die sinds 1960 verschenen zijn. Een biografie, geschreven door
de man die twintig jaar lang werk van zijn uitverkoren auteur bezorgd heeft, moet
met reserve gelezen worden. Door zijn onvermoeibare Fitzgerald-arbeid werd Bruccoli
de historicus die bij uitstek toegerust was om de cultus een definitieve bevestiging
te geven of terecht te wijzen. In dit boek gebeurt geen van beide. Bruccoli doet zijn
best het midden te houden en slaagt daar meestal ook in. De feitelijk zo perfect
mogelijke biografie heeft duidelijk zijn voorkeur boven een nadrukkelijk kritische
levensbeschouwing.
Toch is het ook Bruccoli niet gelukt zijn overwegingen altijd te vrijwaren van
wendingen die ten onrechte in het voordeel van Fitzgerald uitvallen. Heel terloops,
alsof ze het onvermijdelijke gevolg zijn van Bruccoli's jarenlange aandacht voor de
auteur. De titel, bij voorbeeld, Some Sort of Epic Grandeur, bevestigt opnieuw de
Amerikaanse opvatting dat Fitzgerald zijn leven als een held geleefd heeft, dat zijn
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leven een epos was, vol van ridderlijke grandeur. Misschien was het dat ook, maar
het doorslaggevende accent dat een titel is, wordt daarmee misplaatst: als schrijver,
en daar hebben we het toch over, was Fitzgeralds leven verre van heldhaftig.
In situaties waarin de kritiek Fitzgerald heel direct geraakt heeft, neemt Bruccoli
zijn auteur te veel in bescherming op basis van niet-literaire argumenten. Zoals in
het geval van Edmund Wilson. Wilson begon één jaar voor Fitzgerald aan zijn studie
aan Princeton en redigeerde daar het literaire tijdschrift The Lit waarin hij Fitzgeralds
eerste geschriften plaatste. Fitzgerald noemde Wilson ‘mijn intellectueel geweten’.
Toen Wilson later Fitzgeralds eerste twee romans verre van geslaagd vond, begon
hij een bespreking met de historische woorden van Edna St. Vincent Millay: ‘he has
been given imagination without intellectual control of it (...) a gift for expression
without very many ideas to express.’ Bruccoli meent dat Wilsons kritiek veroorzaakt
werd doordat hij zich altijd de ouderejaars is blijven voelen die de jongerejaars uit
Princeton wilde blijven betuttelen. Waarmee in één keer al Wilsons kritische
uitspraken verdacht gemaakt worden. Dat Wilson werkelijk bezorgd geweest zou
kunnen zijn over Fitzgeralds literaire carrière - daar waren naast de twee romans
genoeg redenen voor: drank, feesten en de gladde verhalen in de weekbladen realiseert Bruccoli zich blijkbaar niet. Wilson nam zijn rol als ‘intellectueel geweten’
serieuzer dan Fitzgerald lief was.
Ook Fitzgeralds beruchte relatie tot Hemingway blijft in deze biografie een beetje
zweven. Hemingway is door historici regelmatig beschouwd als de man die Fitzgeralds
zelfvertrouwen boosaardig ondermijnd heeft door intieme anekdotes te verspreiden
via zijn brieven, en hier en daar in zijn proza de spot met Fitzgerald te drijven. Berucht
- maar wáár - is het verhaal dat Fitzgerald in Parijs bij Hemingway om raad kwam
met betrekking tot de lengte van zijn penis, omdat hij seksuele problemen met Zelda
had. De heren begaven zich daarop naar ‘Le water’ waar Ernest Scott verzekerde
dat er niets aan de hand was. ‘You look at yourself from above and you look
foreshortened.’ Hemingway was te verzot op anekdotes en roddel, en Fitzgerald had
dat kunnen weten, om zo iets voor zich zelf te houden, maar van werkelijke
boosaardigheid kan hij niet beschuldigd worden. Uit brieven die hij Fitzgerald schreef,
blijkt steeds weer dat hij altijd bereid was Fitzgerald moreel te steunen. Dat hij
Fitzgeralds proza ondermaats vond is iets heel anders. Toen Fitzgerald vastzat in
Tender is the Night, beantwoordde Hemingway een depressieve brief met: ‘You have
more stuff than anyone (...) and for Christ sake just keep on and go through with it
now (...) it will be damned good -’ Die loyaliteit - echt overtuigd dat Fitzgerald
‘damned good’ zou schrijven is Hemingway nooit geweest - wordt niet sterk genoeg
benadrukt, waardoor Hemingway toch de rol van de bonte hond met slechte invloed
blijft spelen. Hoe onbetrouwbaar hij wel was, mag wellicht ook geconcludeerd worden
uit Bruccoli's voetnoot waarin hij nog twee getuigen laat vaststellen dat Fitzgeralds
penis echt echt niet te kort was.

Zelda
Kritische opmerkingen van vakgenoten werden door Fitzgerald ervaren als deuken
in zijn wapenschild, zonder dat hij maatregelen nam om zich met zijn volgende boek
of verhaal beter te verdedigen. Als schrijver was Fitzgerald daarom zo kwetsbaar
omdat zijn schrijverschap nooit werd aangedreven door een oprecht literair bewustzijn.
Hij schreef om geld te verdienen en bewondering af te dwingen, niet uit een
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combinatie van ideële en morele overwegingen. Vanaf zijn vroegste jeugd is hij
behept geweest met het bijna ziekelijke verlangen beroemd te worden en alle vroege
aanzetten tot zijn literaire produktie werden geboren ter compensatie van mislukkingen
op andere gebieden. Op Princeton begint hij te schrijven omdat hij als footballspeler
is afgegaan. Later neemt hij dienst in het leger om zijn heldendrang te kunnen
bevredigen op de slagvelden van Europa. Tweede Luitenant Fitzgerald was ervan
overtuigd dat hij daarbij zou sneuvelen en oordeelde het verstandig een roman te
schrijven voor het nageslacht. Hij bood The Romantic Egotist bij Charles Scribner
aan met een brief waarin hij over zich zelf in de hij-vorm schreef: Natuurlijk, als hij
sneuvelt, heeft het boek ook commerciële waarde.’ Scribner weigerde en het
manuscript is verloren gegaan.
Het leger bracht hem tot zijn spijt niet naar het slagveld maar wel naar Montgomery
waar Zelda Sayre al de legendarische reputatie had van vrijgevochten wildebras.
Hoewel Fitzgerald ook na zijn diensttijd bleef aandringen, weigerde Zelda een
huwelijk alvorens Scott de aanzet had gegeven tot wat voor maatschappelijke carrière
dan ook. Hij keerde uit New York terug naar zijn geboorteplaats St. Paul en besloot
ten einde raad een roman te schrijven. Ze huwden één week na de publikatie van
This Side of Paradise; het dubbele begin van een lange, moeizame literaire en
huwelijkse loopbaan.
Zijn drieëntwintigste levensjaar, het jaar van de populaire doorbraak, 1920, werd
door Fitzgerald in zijn notitieboek nog als volgt samengevat: ‘Revelry and marriage...
The happiest year since I was 18’ Voor 1926 luidt de balans: ‘Futile, shameful
useless... Self disgust. Health gone.’ De inzinking, de crack-up zoals hij het later zelf
noemde, die in die jaren zijn beslag heeft gekregen, is hij nooit meer te boven
gekomen. Het is een misverstand dat die voortdurende depressie veroorzaakt en in
stand gehouden werd door de drank, de feesten en Zelda. De directe oorzaak moet
gezocht worden in Fitzgeralds totale afhankelijkheid van de succesformule, waarin
zich tegelijk de geringe spankracht van zijn schrijverschap openbaart. ‘Fitzgerald,’
schrijft Bruccoli, ‘was niet in
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Rechts: op 29 januari 1951 publiceerde Life bij een artikel over Scott Fitzgerald materiaal uit
het plakboek dat Fitzgerald over zijn eigen leven had gemaakt, inclusief zijn commentaar.
Nothing ‘concerning one F. Scott Fitzgerald,’ as the title page (top, left) of his scrapbook archly
proclaimed, was too insignificant to be saved. On these two pages are reproduced selections tracing
his life from childhood in Buffalo and St. Paul into early manhood. Many have mock-heroic captions
written in by Fitzgerald. Above, from left: Fitzgerald in ringlets; a professional photographer's
sailor-boy picture; a letter written to his mother from summer camp; a ticket to a ‘show’ put on by
Fitzgerald and a playmate; a picture captioned by someone in the family, ‘Scott in dramatic pose.’
From the beginning Fitzgerald devoted himself strenuously to extracurricular activities at Princeton:
writing for The Tiger, the Nassau Lit, working on musical comedies for the Triangle Club and going
to the theater in New York. He was soon in trouble over his grades and was summoned to confer with
the dean a few months after he matriculated. During the 1914 Christmas vacation Fitzgerald met and
fell in love with Ginevra King, a prominent girl in Chicago society. The romance did not last. He
wrote its epitaph in a caption for the invitation to her wedding he received a few years later.
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staat de ervaringen van anderen voor zijn verhalen te gebruiken.’ Teruggeworpen
op zich zelf en Zelda voor bruikbaar materiaal mogen we allereerst de ideeën in
mindering brengen. Edna St. Vincent Millay had wel degelijk gelijk, en ook Bruccoli
toont aan dat Fitzgerald uitsluitend emoties in zijn fictie kon benutten. Tenslotte was
hij ook daarin beperkt. Alleen positieve emoties als geluk, succes en idealen behoorden
tot zijn competentie.
Als Fitzgeralds verhouding met Zelda dermate verslechtert dat dergelijke emoties
niet langer zijn dagelijks leven beheersen, is hij als schrijver reddeloos verloren. Van
Zelda verwachtte hij een onvoorwaardelijke toewijding tot zijn persoon en
bewondering van zijn schrijverschap. Ze heeft die opgedrongen rol slechts tijdelijk
willen spelen en neemt steeds meer afstand door haar eigen creatieve talenten te
ontplooien. Ze schildert, schrijft en besteedt tijdens hun verblijf in Frankrijk meer
aandacht aan haar balletlessen dan aan haar echtgenoot. De aandacht van andere
mannen heeft ze nooit geschuwd maar in de herfst van 1924 wordt ze in
Zuid-Frankrijk werkelijk verliefd en sluipt de vervreemding ook hun slaapkamer
binnen. Fitzgerald was niet langer Zelda's held. Deze en andere situaties veroorzaken
het type emotie waartegen Fitzgerald niet opgewassen bleek: desillusie, de directe
tegenhanger van succes. ‘That September 1924, I knew something had happened that
could never be repaired,’ schrijft hij in zijn kasboek. Hij denkt dan nog dat het
uitsluitend zijn huwelijk betreft.

Sheilah
Acht jaar lang worstelt Fitzgerald om de ongemakken in zijn leven literaire vorm te
geven. Typisch is in dit verband een passage uit A Moveable Feast waarin Hemingway
vertelt hoe Fitzgerald hem op de hoogte brengt van Zelda's Rivièra-affaire. ‘Deze
eerste versie die hij me vertelde over Zelda en een Franse marine-vliegenier op wie
ze verliefd was, was echt een heel ontroerend verhaal en ik geloof dat het een waar
verhaal was. Later vertelde hij me andere versies alsof hij ze aan het uitproberen
was voor een roman...’
Die roman werd Tender is the Night, maar niet voordat hij het laatste restje van
zijn gehandicapte creatieve vermogens op onwaardige wijze in stand had gehouden
ten koste van Zelda.
Vanaf 1930 staat Zelda onder behandeling van psychiaters en tot 1940 zal ze
regelmatig in inrichtingen verblijven in Parijs, Zwitserland en de VS. Het lijkt erop
alsof Fitzgerald haar in die tijd kost wat kost heeft willen terugdringen in haar
ondergeschikte rol door haar creativiteit te minimaliseren. Haar balletlerares laat hij
schriftelijk verklaren dat Zelda nooit de top zal kunnen bereiken, een document
waarmee hij haar wil doen inzien dat haar aandacht voor het ballet totaal onzinnig
is. Als Zelda later in korte tijd tijdens haar verblijf in een kliniek de roman Save Me
the Waltz schrijft en daarin veel van hun Europese ervaringen verwerkt, raakt
Fitzgerald in paniek en eist hij dat ze het Europese materiaal schrapt of aan zijn
verlangens aanpast. Niet omdat het slecht geschreven zou zijn maar omdat hij,
Fitzgerald, het alleenrecht op de ervaringen had die hij in zijn volgende roman wilde
gebruiken. Het is de wanhopige verdediging van een toch al miniem literair
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territorium. Tender is the Night werd uiteindelijk zijn minst succesvolle roman,
slordig geschreven, slecht geplot en volkomen buiten de tijd van de depressieve jaren
dertig.
Pas na 1937 lijkt Fitzgerald in staat tot een nieuwe start. Zelfs The Saturday Evening
Post is zijn verhalen gaan weigeren en de financiën dwingen hem in Hollywood te
gaan werken als scriptdokter. Zelda bezoekt hij met steeds grotere tussenpozen en
zijn relatie met hun dochter Scottie bestaat voornamelijk uit lange, bezorgde brieven.
Brieven waarin hij ook, voor het eerst, lijkt in te zien wat er in zijn leven verkeerd
is gelopen en waarom.
Hollywood lost zijn financiële problemen op en zijn nieuwe vriendin Sheilah
Graham brengt hem niet alleen meer emotionele stabiliteit maar lijkt ook de juiste
mate van bewondering en aandacht voor zijn schrijverschap te kunnen opbrengen.
Hij begint weer regelmatiger te schrijven, lijkt zelfverzekerder en even heeft het er
zelfs de schijn van dat hij ook met zijn persoonlijke mythe van het succes kan
afrekenen. Zijn nagelaten, onvoltooide roman The Last Tycoon bewijst echter dat hij
zich opnieuw door het Gatsby-model heeft laten hypnotiseren. Het boek zou een
portret worden van de naar Hollywoodmaatstaven gemeten briljante en geniale
MGM-voorman Irving Thalberg. In de filmkolonie vond Fitzgerald alle
omstandigheden die de euforie van de jaren twintig bepaald hadden, volledig intact.
Succes, roem, dromen waren in hoge mate aanwezig. Thalberg werd zijn nieuwe
Gatsby. ‘Het is,’ schreef hij aan Max Perkins, ‘een vlucht in een weelderig, romantisch
verleden dat misschien nooit meer weer zal komen.’ Aan die vlucht kwam een
voortijdig einde door Fitzgeralds onverwachte dood op 21 december 1940.
Fitzgerald was een schrijver met een minimaal literair bewustzijn. Het beste wordt
dat bewezen door de inhoud van zijn romans en verhalen. Het in overvloed
voorhanden biografische materiaal geeft ons de gelegenheid de oorzaken en gevolgen
van dat minimale schrijverschap te ontdekken. Het verwonderlijke, en tegelijk
zorgelijke van de Amerikaanse Fitzgerald-cultus bestaat uit een bijna algemene
bijziendheid als het om zijn tekortkomingen gaat. Op kritisch niveau zijn de uitspraken
van Wilson, Mencken en een handjevol anderen ondergeschikt gemaakt aan de
postume jubel; op biografisch niveau mocht het melodrama dat Fitzgeralds leven na
1925 was het historisch complement worden op zijn fictie. Zijn leven wordt bij
voorkeur gelezen als dat van Gatsby, van Dick Diver in Tender, of van Stahr in
Tycoon. En wat voor deze ficties geldt, mag ook voor hun auteur gelden. Was Gatsby
‘Amerika zelf’, dan moest ook Fitzgerald dat zijn. Niet de feiten of de daardoor te
achterhalen werkelijkheid lijken in dit geval de doorslag te geven maar de
geromantiseerde voorstelling ervan, die door Fitzgeralds bewonderaars na zijn dood
ononderbroken bevorderd is. Daaraan is ook met Bruccoli's feitelijk perfecte biografie
geen einde gekomen.
‘Scott had de dood moeten vinden,’ schreef John O'Hara in een brief, ‘in een
Bugatti in het zuiden van Frankrijk, en niet moeten sterven aan verwaarlozing in
Hollywood...’ Zijn onromantische, nauwelijks Gatsbyaanse dood door een hartinfarct
is zo ongeveer het enige dat hem door de Amerikanen niet in dank is afgenomen.
■
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Buut Vrij!
De stenen tafelen van Piet Grijs
... honderd. Ik kom! door Piet Grijs en anderen Uitgever: Querido, 266
p., f39, Willem Otterspeer
Soms, zeggen vele streekromans, groeit er iets moois op de vuilnisbelt. Of, in de
woorden van Piet Grijs: ‘De Republiek der Letteren kent geen wetten, geen
rechtbanken, geen gevangenissen, geen verkiezingen, geen dictator. Niemand hoeft
daar te controleren of te corrigeren. In de Republiek der Letteren onderhouden we
honderden flutschrijvers, in de hoop dat er eens een begenadigd boek gemaakt wordt.’
Nu is het overdreven om zijn boek ...honderd. Ik kom! een begenadigd boek te
noemen, maar het is in ieder geval erg leuk.
De oude kunsttheoreticus zei al ‘varietas delectat’, hetgeen in onze boerenkoolcultuur
verworden is tot ‘afwisseling van spijs doet eten’. De vuilnisbloem achter dit boek
is dan ook een composiet, die zich inmiddels al onder zo'n naam of zes heeft
aangediend. Daarvan is Raoul Chapkis overleden (verleden jaar verscheen zijn
Verzameld Werk) en na dit boek zullen we ook niet meer horen van Victor Baarn
en Drs. J. van Buren. Samen met Jan Eter en Battus heeft Grijs afscheid genomen
van deze mystificaties, maar niet nadat hij zich met hen verenigd had tot deze
staalkaart van invectieven en adhortatieven, kolder en kwel.
Had hij zich onder zijn eerste pseudoniem, Brandt Corstius, vergewist van een
sine cure aan de universiteit en was hij, als Mozes, door Jehova voorzien van een
gebrekkig spraakvermogen en een bijbels rechtvaardigheidsgevoel, zo verrijkte hij
vervolgens ons landschap met een heuse hydra. Als man Gods, die zich - het blijft
een intellectueel - aandient als atheïst, werpt hij zijn stenen tafelen te pletter, in de
Universitas Scientiarum, in de Republiek der Letteren, in het Koninkrijk der
Nederlanden, en als het aan hem ligt, in het Rijk der Vrijheid. Die tafels heten Kolder
en Ironie.

Piet Grijs, foto Steye Raviez

...honderd. Ik kom! is niet direct een familieboek en toch voor het hele gezin.
Puzzelende pa denkt mee met Battus over de vijftien blokjes en hoe die in de goede
volgorde te krijgen, vieze Dries zoekt een stil hoekje met Jan Eters zomeridyllische
orgiasmen, Piet Punk kent Buikhuisen, Brugsma noch Bom, maar vindt het leuk dat
ze op hun donder krijgen en de debiele jongen van hiernaast die altijd televisie komt
kijken, vult de letters in die Drs. G. van Buren weglaat. Het is maar goed dat ma niet
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thuis is, want Grijs besteedt vele pagina's aan de vrouw als vrijobject maar niet als
bevrijdingsproject.
Voor het overgrote deel spreekt Grijs van zijn afkeer. Zijn goedkeuring is licht en
laat zich wegdragen door twee mensen, Krol en Komrij. Overigens heeft deze zelfs
in zijn voorkeuren allitererende columnist weinig kaas gegeten van poëzie. Komrij's
bloemlezing De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige
gedichten geeft bijna alleen aanleiding tot beschouwingen over de oppervlakte van
de gedichten, of ze kort, lang, driehoekig of vierkant zijn en hoe ze het doen in
kaartspelen en als behang. Toch dicht Grijs zelf ook. Al op de eerste pagina lezen
we: ‘In een intercity zaten zeven mensen bij elkaar. Het was een dag van grote koude
en de lucht was drukkend zwaar.’ Deze eerste stukken, geschreven in een stijltje van
hoe warm het was en hoe ver, zijn vermakelijk zonder dat men het met alles eens
kan zijn. Grijs stelt bij voorbeeld dat het tweede neusgat - in vergelijking met de vele
andere in duo aanwezige lichaamsdelen - niet als reserve bedoeld kan zijn. Immers
‘als één neusgat verstopt is, geeft het andere te weinig lucht om met gesloten mond
te kunnen slapen’. Dit is, behoudens een kleine kunstgreep, niet waar. Mits Grijs
zich een hard kussen aanschaft en zijn gezicht met de wang die zich het dichtst bij
het open neusgat bevindt te slapen legt en wel zo dat het gezicht bijna vooruit van
het kussen glijdt zodat de daardoor aangespannen wang het open neusgat nog opener
trekt, verzeker ik hem een ontwaken zonder Sahara in de mondholte. Wie Grijs
recenseert ontkomt blijkbaar niet aan de reactie: dit kan ik ook (bis). Waarop de
inwendige stem mompelt: ‘Ja, voor één keertje. En dan is het nog behelpen voor de
lezer.’

Ironie
Eén van de meest weerlegbare opmerkingen van Grijs - in zijn verbouwing van
Buikhuisen - is dat er geen inwendige stem, geen stemmetje van het geweten zou
zijn. Nu is er aan het stemmetje van Buikhuisen, dat de zorg om de kinderziel uithuilt,
niets inwendigs. Grijs kent dit stemmetje wel en zijn opmerking moet dan ook ironie
zijn. Elders zegt hij: ‘een columnist heeft voor alles een dienende en menslievende
taak’ en ook dit lijkt wel ironie maar dat is het ironisch genoeg niet. Grijs is net als
de romanticus Schlegel die de ironie omschreef als de combinatie van een systeem
met de overtuiging dat elk systeem dodelijk is. Als je denkt dat hij ergens tegen is,
is hij er juist vóór, of juist niet. ‘Wij hebben u, lezer, (...) voor de gek gehouden door
net te doen alsof wij u voor de gek hielden,’ zegt hij. Grijs is de vleesgeworden
innerlijke stem, hij is een boeteprediker die de tale Kanaäns heeft ingeruild voor een
wat lichtvoetiger medium. Waarom zou hij anders zo tekeer gaan tegen het bedrog
van Brugsma, Brouwers, Bom (Frits) en Bernard (prins)? Wat anders verklaart de
hardnekkigheid waarmee hij Buikhuisen heeft achtervolgd tot in de krochten der
criminologie? Toch niet dat hun naam met een B begint? ‘Dom én slecht’ heet
Buikhuisen en de combinatie maakt hem slachtrijp. Grijs trekt op tegen slechte
mensen, zoals boetepredikers dat al sinds mensenheugenis doen.

En Grijs wordt verkeerd begrepen, als velen van zijn voorgangers. Zo zou hij Beatrix
beledigd hebben en bijna had hij een proces wegens majesteitsschennis tegen zich
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aangespannen gehad. Terwijl het koninklijk huis voor hem geen kwaad kan doen.
Niet voor niets rubriceert hij de wonderdokters van Juliana en de vliegtuigen van
Bernard onder ‘drama en hartstocht’ en elke intelligente lezer voelt, hoe achter de
beschrijving van de kleurloosheid van het kroonprinselijk echtpaar een onversneden
royalisme schuilgaat, dat de dynamiek en de grootmoedigheid van een natie terug
wil zien in de capriolen van haar gekroonde hoofden. Men kan het onbegrip van het
oranjegrauw dat zijn ruiten ingooide goed begrijpen, maar niet dan met de ironie der
geschiedenis, die deze woedende menigte een van haar eigenste telgen deed kastijden.
Vanuit datzelfde royalisme valt hij Ruppert en Lou de Jong aan: een majesteit
heeft geen apeliefde en leugens nodig; zij kan staan in het licht van de waarheid. Zij
is dan ook de enige persoon die, als Grijs met zijn ogen dicht staat te tellen, achter
zijn rug mag staan om, zodra deze zich omdraait, met gratie en mededogen te zeggen:
‘Buut vrij’. Men leze dit boek als een kroniek van de jaren zeventig ten bewijze dat
er veel werd gerotzooid, maar dat het niet ongezien bleef.
■
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Van Aldo Moro tot 1984
Misdaad voor liefhebbers
Gerald Seymour, ‘Rode Vos’. Crime de la crime, 398 p., f29,50
Andrew Coburn, ‘De babysit’. Crime de la crime, 242 p., f24,50
William X. Kienzle, ‘De rozenkransmoorden’. Crime de la crime, 360 p.,
f29,50
Glendon Swarthout, ‘Het uur van de skeletten’. Crime de la crime, 306
p., f25, Theo Joekes, ‘Moord aan het Voorhout’. Uitg. Loeb, 236 p., f 19,50
José Giovanni, ‘De laatste ademtocht’. Crime International, Uitg. Loeb,
184 p., f22,50
George Markstein, ‘De diepvriesspionnen’. Crime de la crime, 245 p.,
f24,50;
‘Goerings laatste woord’. Prisma Misdaad, 246 p., f11,50
Paula Gosling, ‘De schietschijf’. Prisma Misdaad, 248 p., f9,90; ‘Gijzeling
onder nul’, Prisma Misdaad, 274 p., f11,50; ‘Verloren spel’. Prisma
Detective, 250 p., f8,75
Robert McCrum, ‘In de geheime staat’. Uitg. Het Spectrum, 240 p., f 12,75
R. Ferdinandusse
Liefhebbers van een actuele thriller kunnen hun hart ophalen aan Gerald Seymours
Rode Vos. Het gaat over een actie van een jeugdig lid van de Rode Brigades niet lang
na de moord op Aldo Moro, maar het kan even goed gesitueerd worden na de
ontvoering van generaal Dozier. De auteur is verslaggever geweest van een Engelse
televisiemaatschappij, en heeft in dat vak een rijke oorlogservaring opgedaan. Hij
versloeg Vietnam, de Libanon, de Ierse burgeroorlog en ten tijde van Moro's einde
was hij correspondent van zijn omroep in Rome. En al die tijd gaf hij zijn ogen dubbel
de kost, omdat er een thriller over te schrijven zou zijn.

Gerald Seymour

In een interview met The Times, in 1977, legde hij dat uit: ‘De moderne thriller
leunt op de authenticiteit. Wat wij tegen onze lezers zeggen is: zo gebeurt het in de
wereld. We verzinnen de personen, maar het werk van bijvoorbeeld de
veiligheidsdiensten is precies zoals we dat beschrijven.’ Seymours eerste twee boeken
(over de Ieren, over de Palestijnen) hadden zo veel succes dat hij best van boeken
schrijven kon gaan leven, maar hij bleef zijn verslaggeversvak uitoefenen om te
kunnen vertellen hoe het tegenwoordig in de wereld gaat. Rode Vos is daar een
treffend en aanbevelenswaardig voorbeeld van: het portret van de terroristen is
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prachtig, de Italiaanse autoriteiten doen er niet voor onder, en de ontvoering van de
Engelse zakenman is zeer kundig opgezet, genoeg om de spanning vierhonderd
pagina's vast te houden. Want Seymour kan uitmuntend schrijven, en na Rode Vos
heeft hij zich dan ook teruggetrokken om zich alleen aan thrillers te wijden, en terecht
want hij kán het.

Babysit
Liefhebbers van een moderne politiethriller kunnen terecht bij Andrew Coburn, een
journalist uit Boston, die in 1979 in dit genre debuteerde, en wiens derde boek vorige
maand in Amerika van de pers kwam. De Babysit gaat over een echtpaar dat op een
avond laat thuiskomt, en het huis leeg aantreft, net als de wieg. Competentiestrijd
tussen federale en plaatselijke politie en het echtpaar gaat zelf ook op onderzoek uit.
Amerikanen hebben die traditie van verhalen op (of net over) de grens van het
huiveringwekkende en Coburn maakt daar vakkundig en beheerst gebruik van. De
Engelse Observer gaf toen het boek in Engeland verscheen als omschrijving: ‘Een
fijn meedogenloos verhaal dat toch de toppen van de zenuwen spaart.’ De personen
en gebeurtenissen verdringen de deductie, en ik noem het alleen maar een
politiethriller omdat er politie in voorkomt. Vakwerk is het zeker.
Liefhebbers van alles wat rooms is, goed en kwaad, kunnen in hun handen wrijven
nu De rozenkransmoorden eindelijk in onze taal is verschenen en dus bereikbaar
voor een grote schaar gelovigen. William X. Kienzle is een ex-priester uit Detroit,
en naar het zich laat aanzien vastbesloten om de voetsporen te drukken van Harry
Kemelman en zijn rabbi-serie, alleen dan in het roomse milieu. Kienzle heeft zich
voor het moordwerk laten inspireren door Ellery Queen: nonnen en priesters worden
op gruwelijke maar ook smakelijke manier omgebracht door een figuur die aan zijn
beulswerk symbolische waarde toekent en zijn slachtoffers daarom een rozenkrans
in de verstijvende handen duwt. Het raamwerk om de maniak en zijn slachtoffers
heeft Kienzle breed opgevuld, met niet alleen de speurende Vader Koesler, maar ook
heel wat andere figuren uit de katholieke kerk en uit de katholieke pers, want gelovig
Detroit bevat twee elkaar op leven en dood bestrijdende roomse bladen die gek zijn
op wierookschandalen, en een aantal politiemannen die het ook heel aardig vinden
om een tijdje te werken tussen nonnen en paters. Kienzle kent het katholieke wereldje
perfect en bouwde om de motieven van de moordenaar een mooi theologisch sausje.
Vanwege de vernuftig bedachte plot moeten andere zaken lijden: af en toe verdwijnt
de vaart, niet alle karakters zijn even geloofwaardig, en Kienzle doet alle moeite om
de kerk niet belachelijk te maken, want hij is er lid van gebleven. (‘Ik ben nog steeds
katholiek. Je kunt het vergelijken met de staat, ik heb best wat tegen de USA maar
ik blijf toch burger van dat land.’)

Western
Liefhebbers van de woestijn en het oog om oog, tand om tand, kunnen het best eens
wagen met Het uur van de skeletten, de vertaling van de eerste thriller (Skeletons)
van Glendon Swarthout. Swarthout is een landgenoot, in die zin dat zijn voorouders
tweehonderd jaar geleden vanuit Groningen naar Amerika vertrokken. Hij schreef
avonturenromans over het woeste westen, onder andere They came to Cordura,
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verfilmd met Gary Cooper, en The Shootist, waarnaar de laatste film met John Wayne
is gemaakt. Skeletten gaat over een kinderboekenschrijver uit New York, die naar
de woestijn van Nieuw Mexico trekt om de moordenaar van de nieuwe vriend van
zijn vroegere vriendin te vinden en daarbij terechtkomt in een stadje waar een
lynchpartij en een rechtszaak uit het verleden nog steeds leven, en oorzaak van nieuwe
misdaden zijn. Dat op zich zelf geeft een uitermate boeiende intrige in een - vind ik
- boeiende omgeving. Twee dingen zijn minder leuk: Swarthout heeft de
kinderboekenschrijver af en toe een stijltje aangemeten van korte zinnetjes en
KAPITALE uitroepen, en de slothoofdstukken waarin het weer goed komt met de
vriendin hangen er een beetje treurig achteraan.

Andrew Coburn

Liefhebbers van misdaadboeken die teruggrijpen op gebeurtenissen uit het verleden,
moet ik wijzen op de derde detective van Theo Joekes. Zijn eerste, Moord in de
Ridderzaal, introduceerde het detectivepaar Elizabeth Brederode (griffier 2e Kamer)
en Con Hendrix (hoofdinspecteur), een beetje een saai en traag boek omdat Joekes
alle gegevens tot in alle details achter elkaar
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zette, zonder van Agatha Christie te leren hoe je die moet gebruiken om je lezers te
manipuleren. Zijn tweede boek heb ik niet gelezen, maar er kan niet veel in gebeurd
zijn want pas op het eind van dit derde boek, Moord aan het Voorhout, gaan Elizabeth
en Con, zij het schuchter, samen naar bed. Veel van de intrige wordt op achterflap
en zelfs in de Verantwoording vooraf verraden, dus kan ik ook schrijven dat het gaat
over een teruggevonden dagboek uit de tijd van Leidens ontzet (1574) dat een
bedenkelijk licht werpt op het gedrag van Pieter van der Werff, toen Leidens
burgemeester, en de man die zijn linkerarm ter beschikking van de gaarkeuken stelde.
De eerste helft van het boek gaat voornamelijk over de liefdesverhouding van een
Leids wetenschapper met de kleinkleinkleindochter van die Van der Werff, een
meisje dat een ziekelijke fantaste blijkt. Joekes beschrijft die verhouding houterig
maar zeer fascinerend is dat het lijkt alsof hij zo iets zelf heeft meegemaakt. Met dat
boeiende liefdesverhaal en dat oude document is al twee derde van het boek
opgebruikt en de combinaties van Elizabeth en Con worden dan ook met grote haast
afgeraffeld, vol toevalligheden. Elizabeth wil ineens het onderzoek stilleggen om
naar de kermis te gaan! (‘Ik word in de Kamer iedere dag van mijn leven geleefd. Ik
zou zo vreselijk graag midden in mijn werk weer eens spontaan iets doen.’) En dan
zien ze vanuit het reuzenrad weer een lichaam in de dakgoot van de Koninklijke
Bibliotheek liggen. Tja. Maar de gedeelten met die kleinkleindochter van Van der
Werff zijn boeiend.

Deuxieme souffle
Liefhebbers van Franse gangsters, en Franse gangsters zijn door een hele reeks Franse
films aan de cultuur toegevoegd, moeten zich De laatste ademtocht niet laten ontgaan.
Het is het boek (geschreven door José Giovanni) waarnaar Melville de bekende film
La deuxième souffle maakte. Lino Ventura staat op het omslag. Overvallen, nachtclubs,
Marseille - wie de films kent zal het boek van Giovanni (1958) met verrukking lezen.
Franse thriller-schrijvers neigen - althans voor zover ik ze ken - tot overdaad in
woordgebruik, maar in dit geval zijn zowel de plot als de personages ijzersterk.
Gangster Gu Minda trapt een beetje in een politieval en noemt per ongeluk de naam
van een mede-overvaller, die daardoor gearresteerd wordt. Dan treedt de mannelijke
erecode, een zware ondertoon in Giovanni's gangsterboeken, in werking en worden
de pistolen getrokken en eindigt de zaak in bloed. Bij wijze van nawoord is aan het
boek een verkort essay van Theo Kars over Giovanni toegevoegd, dat veel over Kars
en minder over Giovanni vertelt.

Testament
Liefhebbers van spionage tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben sinds kort weer
The Cooler van George Markstein tot hun beschikking. Het verscheen in 1974, en
werd toen bij uitgeverij Hollandia vertaald als De gedoemden. Crime de la crime
heeft het nu opnieuw op de markt gebracht als De diepvriesspionnen. Volgens de
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auteur is het een (bijna) waar gebeurd verhaal. Een aantal van de agenten die door
de geallieerden in West-Europa werden gedropt, raakte overspannen of gestoord.
Die werden met grote haast opgeborgen in the cooler. Om enkele van die spionnen
bouwde Markstein een krachtige intrige. Het is zijn beste boek. Markstein is een
exscenarioschrijver van de BBC, en die afkomst is - door de sterke verdeling in
afzonderlijke scènes - in zijn boeken terug te vinden. Van hem is bij Het Spectrum
verschenen Goerings laatste woord (uit 1978), een verhaal waarvan de eerste helft
zeer spannend en verrassend is, totdat blijkt dat Goerings testament de motor is
waarop een Britse fascistische organisatie wil gaan draaien, en dat gegeven is al
vaker getoond.

Paula Gosling
Liefhebbers van aardige thrillers van een nieuwe schrijfster, waarvan bovendien al
haar drie boeken, en nog goedkoop ook, vrijwel tegelijk in de winkel zijn gebracht,
moeten in het rek op zoek naar Paula Gosling. Uitgeverij Het Spectrum zorgt zelf
voor enige verwarring. Paula Goslings eerste twee boeken (De schietschijf, 1978;
Gijzeling onder nul, 1979) zijn uitgebracht in de serie Prisma Misdaad, een serie
met zwarte omslagen en een zilveren slangekop. Haar derde boek (Verloren spel,
1980) zit echter weer in de serie Prisma Detectives, die ook alweer anderhalf jaar
geleden een nieuw vignet kreeg: twee zware letters PD op het omslag. De enige reden
voor die verschillende plaatsing in die series die ik kan bedenken, is dat in dat laatste
boek enige tijd een privé detective optreedt, in een kleine rol, maar voor de rest is er
weinig verschil. Gosling is een Amerikaanse die al een jaar of tien in Engeland woont.
Haar plots zijn origineel (een vrouw die plotseling doelwit wordt van allerlei
aanslagen: een gezelschap in een vliegtuig dat wordt gekaapt, waarna ze allemaal
worden ondergebracht in een villa boven de poolcirkel, waar sneeuw en ijs
ontsnapping onmogelijk maken; een bekend pianist wiens vorige vrouw wordt
vermoord en die daarom doelwit van gangsters wordt die hem van die moord
verdenken. De uitwerking van die plots is onderhoudend en ook wel conventioneel.
Wie had verwacht dat Paula Gosling de gelegenheid te baat zou nemen om iets te
wijzigen aan het beeld van de vrouw in de thriller komt bedrogen uit, ze blijft de
versiering, de moeder, de zorgende.

De geheime staat
Voor liefhebbers van een opmerkelijke thriller moet ik een verzuim goedmaken. In
1980 verscheen in Engeland In the Secret State, van de jonge Robert McCrum, een
boek dat door een flink deel van de critici werd ontvangen met paukenslagen en
tromgeroffel. Het werd een kleine bestseller, wat ook gold voor de pocketeditie die
een jaar later verscheen. Het is mij ontgaan dat het boek toen ook in het Nederlands
is verschenen, gebonden, en ongetwijfeld nog verkrijgbaar.
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Paula Gosling

In de geheime staat, zoals het hier heet, heeft de ondertoon van 1984. Frank Strange,
hoofd van een inlichtingendienst, wordt op de dag dat hij met pensioen gaat
geconfronteerd met de zelfmoord (?) van een medewerker, een computertechnicus.
Hij gebruikt de eerste dagen van zijn vrijheid om de achtergrond van die zelfmoord
te onderzoeken. Het verhaal speelt in een tamelijk grimmig Engeland, waar de
straatterreur en bomaanslagen schering en inslag zijn. De dienst van Strange, en
andere diensten, doen weinig anders dan alle gegevens over de aanslagen, de
bedrijvers, maar ook over andere verdachten, omdat ze anders denken en schrijven,
in computers te stoppen. Hoe meer aanslagen, hoe belangrijker de computers. Een
vrij nauw, maar fascinerend gegeven dat McCrum kalm maar subliem uitwerkt. De
eerste hoofdstukken, de introductie in de geheime staat, vereisen wat aandacht, maar
daarna krijgt het verhaal de dwingende cadans van een tijdbom, het tikt en tikt en
met elke tik groeit de zekerheid dat er geen ontploffing zal zijn. Het lijkt een melig
thema: de absolute staat, de computer, de verklikkers zijn onder ons. Maar McCrum
werkt het zo onontkoombaar uit dat een liefhebber het zich niet mag laten ontgaan.
■
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Walter Serners vrolijke niets
Dadaïstische misdaadverhalen aan de vergetelheid ontrukt
De elfde vinger door Walter Serner Vertaling: Peter Nijmeijer Uitgever:
Peter van der Velden, 284 p., f32,50
Rob Verheijen
Eind april 1921 ontving Francis Picabia, één van de centrale persoonlijkheden en
voornaamste geldschieter van de dada-beweging in Parijs, een brief van de Duitse
schilder Christian Schad, waarin deze Tristan Tzara, die zich in Parijs als de
grondlegger, theoreticus en organisator van het dadaïsme gepresenteerd had en
daardoor grote roem had verworven, ervan beschuldigde dat hij zijn geruchtmakende
Manifeste Dada van 1918 grotendeels opgebouwd had uit ideeën van Schads vriend
Dr. Walter Serner. Korte tijd later trok Picabia zich uit de dada-beweging terug.
Begin 1922 brak ook André Breton met Tzara en begon hem in zijn geschriften aan
te vallen.
Walter Serner zelf, de man die onbedoeld het middelpunt van deze ondadaïstische
ruzie over bedrog en plagiaat was geworden, had zich ondertussen na een kort verblijf
in Parijs uit het dadaïstenwereldje teruggetrokken en was naar zijn woonplaats Genève
teruggekeerd. Na 1927 verdween Serner uit het gezichtsveld van zijn kennissen en
zelfs Schad hoorde niets meer van hem. Zijn verdwijning betekende tevens dat hij
als schrijver van korte verhalen en als dadaïst in de vergetelheid raakte. In de
memoires van de oude dada's wordt Serner zelden genoemd en dan nog meestal als
een wat mysterieuze buitenstaander. Het is dus niet verwonderlijk dat de kunst- en
literatuurgeschiedenis zich lange tijd nauwelijks met Serners betekenis als schrijver
en dadaist beziggehouden hebben. In de laatste jaren is er echter een kentering op
gang gekomen. Christian Schad publiceerde in 1971 Relative Realitäten. Erinnerungen
um Walter Serner en wekte daarmee de belangstelling. In de Bondsrepubliek werden
Serners verhalenbundels en zijn dada-manifest Letzte Lockerung opnieuw uitgegeven,
in 1977 verscheen bij het Renner Verlag Hirngeschwuer, een selectie uit Serners
teksten en vorig jaar werd zelfs een tv-programma van de NDR aan hem gewijd. Nu
is het dan ook in Nederland zo ver: de verhalenbunden Der elfte Finger, een
compilatie van vier bundels die tussen 1921 en 1926 uitgegeven werden, is in vertaling
verschenen.
Walter Serner had de geboorte van het dadaïsme in Zürich van nabij meegemaakt,
maar had zich aanvankelijk niet bij het groepje oerdada's aangesloten. In de eerste
jaren na de opening van het Cabaret Voltaire in 1915 was dada niet veel meer dan
een internationale club van avant-garde kunstenaars die een toevlucht in het neutrale
en relatief tolerante Zwitserland hadden gevonden. Deze mensen - Hans Arp, Hugo
Ball, Tristan Tzara, Hans Richter en anderen - waren op zoek naar een ‘vrije kunst’.
Zij experimenteerden met toevalscomposities, bruïtistische concerten en
simultaangedichten. Ondanks hun anti-kunstmanifesten zetten zij in feite vooroorlogse
experimenten van mensen als Wassily Kandinsky voort.
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Oplichting
Met de ‘bekering’ van Walter Serner tot het dadaïsme in 1916 of 1917 en met de
komst van Francis Picabia naar Zürich in 1918 begon zich een andere richting af te
tekenen: de door de kunst-dada's verbaal verkondigde anti-kunstopvatting werd nu
pas echt serieus genomen. Ook Tzara's houding schoof, volgens Hans Richter in
Dada - Kunst und Antikunst, in de richting van het ‘fröhliche Nichts’.
Het opzienbarende manifest Letzte Lockerung, dat Serner begin 1918 voltooide
(maar pas later in zijn geheel kon publiceren), is een uit scherpe observaties,
sarcastische opmerkingen en venijnige aforismen opgebouwde verwoording van alle
ideeën die het dadaïsme in zijn meest nihilistische en agressiefste vorm heeft
voortgebracht. Het manifest is een ‘Wutausbruch, der die ganze wilde Skala von Witz
und Verachtung, Hass und Hohn, Grausamkeit und Zynismus durchläuft’, aldus een
recensie in de Hamburger Correspondent. In zijn agressieve aanval op kunst en
cultuur wilde Serner aantonen dat alle geestelijke en andere inspanningen niets anders
zijn dan min of meer geslaagde pogingen de dodelijke verveling waar iedereen bewust
of onbewust onder lijdt te bestrijden - ‘In summa, meine Kleinen, die Kunst war eine
Kinderkrankheit’. Zelfs de massale moordpartijen op de Europese slagvelden
beschouwde Serner als een circusattractie die tot doel had de betrokkenen ‘aangenaam’
bezig te houden. Aangezien het leven zinloos is en idealen en cultuur toch maar
oplichting zijn - Nietzsche en Freud waren voor de dadaïsten uiterst acuteel - konden
de echte dada's alleen maar een bevredigende levenshouding vinden door amusante
bezigheden te bedenken die de verveling verdrijven. Voor Marcel Duchamp was dat
het schaakspel, Picabia gaf decadente glitterfeesten en Serner ging op reis en
observeerde het leven om zich heen.

Walter Serner

Grand Bal Dada
Serners bijdrage aan dada bestond niet alleen uit theorie - ook praktisch sloot hij zich
aan bij het dadaprogramma in het kader van het ‘épater le bourgeois’. In april 1919
vond in Zürich een soiree plaats die een dubbele doelstelling had: aan de ene kant
werd een verantwoord programma van dada-kunst geboden, aan de andere kant was
de avond een geslaagde poging het publiek door provocaties op stang te jagen. Dit
laaatste aspect was vooral geënsceneerd door Serner, die gekleed in een zwart jacket,
gestreepte pantalon een grijze das eerst een onthoofde kleermakerspop een bos
kunstbloemen te ruiken gaf en vervolgens met zijn rug naar het publiek zittend
gedeelten uit Letzte Lockerung voorlas. Het gevolg was een algehele vechtpartij die
pas eindigde toen Serner achter het toneel was gevlucht en de zaallichten aangestoken
waren. Een geregeld toegepaste tactiek van de Züricher dadaïsten was het zaaien van
verwarring in de Zwitserse pers door zelfverzonnen berichten in te sturen. Zo schreven
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Tzara, Arp en Serner een verslag van een pistolenduel op de Rehalp bij Zürich. Het
bericht was des te sensationeler omdat als secondanten behalve Serner en Picabia
ook de schilder Kokoschka en de alom gerespecteerde Zwitserse schrijver J.C. Heer
genoemd werden.
In oktober 1919 verlegde Serner zijn werkterrein naar Genève. Zijn programma
in die stad bestond uit een mengeling van eigenhandig geschreven sensatieverhalen
in de pers, die vaak in binnen- en buitenlandse kranten overgenomen werden, en
werkelijk plaatsvindende manifestaties, die des te provocerender werkten omdat
Serner met zijn elegante kleding, doctorstitel en perfecte omgangsvormen het
schoolvoorbeeld van een beschaafde intellectueel leek. Hoogtepunt van het
dada-seizoen in Genève was het Grand Bal Dada op 5 maart 1920 in het door Schad
feestelijk met lampions, dozen, paraplu's en dergelijke ingerichte Plainpalais. Anders
dan in Zürich waren artistieke pretenties volledig afwezig. De regie stond in het teken
van provocatie en slapstick. De avond eindigde ermee dat een groep dadaïsten
minutenlang met kinderpistooltjes op Serner schoot, die onophoudelijk steunde: ‘Ah,
c'est bon! Encore! Encore!’ (als men tenminste het verslag in het Praagse Tagblatt
van 21 maart 1920 mag geloven).
Aangezien de dada-beweging zich verplaatst had naar andere centra als Berlijn en
Parijs - de noodzaak om in Zwitserland te blijven was na 1918 opgeheven - werd het
ook voor Serner tijd zich in Parijs te laten zien. In Parijs nam Serner nog éénmaal
aan een dada-manifestatie deel, het Festival Dada. Maar dada had ondertussen zijn
echt provocerende karakter verloren - het pu-
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bliek had alvast allerlei projectielen meegebracht om de optredenden te bekogelen.
Nog afgezien van de affaire met Tzara was de lol er voor Serner van af.

Lustgevoelens
Na zijn breuk met dada begon Serner een reizend leven. Aanvankelijk bleef Genève
nog zijn vaste woonplaats, maar vanaf 1923 kon men hem in alle grote steden van
Europa tegenkomen. Serner verkeerde in alle mogelijke milieus, variërend van
luxueuze hotels tot havenkroegen en speelholen. Waar hij al die tijd van leefde, is
nooit helemaal duidelijk geworden. Er deden dan ook de wildste geruchten de ronde
over Serners leven, wat nog gestimuleerd werd door Serner zelf en zijn uitgever Paul
Steegemann, die af en toe suggesties over meisjeshandel in Uruguay en internationale
oplichterij verspreidden. Daar kwam bij dat uit Serners verhalen een gedetailleerde
kennis van de gewoonten en het taalgebruik van de Europese onderwereld bleek,
zodat de geruchten graag werden geloofd. Het resultaat was dat Serner bijna
voortdurend door de politie in de gaten werd gehouden, dat in Berlijn zijn toneelstuk
Posada na de première in 1927 verboden werd en dat van alle kanten hetze-campagnes
tegen hem gevoerd werden. In 1933 werden al zijn boeken door de nazi's verboden.
Serner trok zich terug uit de openbaarheid en verdween tenslotte spoorloos. Pas
onlangs is vastgesteld dat Serner in 1941 in concentratiekamp Buchenwald om het
leven is gekomen.
Serners misdaadverhalen kan men beschouwen als verslagen van de observaties
die hij tijdens zijn reizen maakte. Het zijn korte, intelligent geschreven, uiterst
gecomprimeerde en zeer amusante verhalen, die de lezer direct midden in een
gecompliceerde situatie plaatsen - de lezer moet de voorgeschiedenis zelf uit het
verhaal zien af te leiden. Het thema van vrijwel alle verhalen is crimineel of erotisch
bedrog, dat op zeer ingenieuze manieren uitgevoerd wordt. Serner trekt de dunne
sluier van cultuur weg en legt de ware aard van de acteurs bloot. De lezer kijkt samen
met Serner door een sleutelgat waarachter de hele slechtheid van de mens
tentoongesteld wordt.
Van de overtuiging uitgaand dat de mens onder zijn laagje cultuur een egoïstisch
wezen is dat uitsluitend op eigen lustgevoelens uit is, was een genietende observatie
voor Serner de enige mogelijkheid een aangenaam leven te leiden. Bij zo'n
levenshouding is het essentieel dat men op geen enkele manier bij het geobserveerde
leven betrokken raakt. Zonder idealisme en zonder culturele of filosofische illusies
past men zich uiterlijk aan zijn omgeving aan maar doet dit slechts schijnbaar en met
de instelling van een onpartijdige toeschouwer - de echte dadaïst is een moderne
dandy. In dit opzicht ging Serner veel verder dan de meeste andere dada's, die
geleidelijk toch in het burgerlijke kunstcircuit opgenomen werden. Voor Serner was
dada een diep gevoelde levensovertuiging, of anders gezegd, voor Serner was dada
een episode in zijn ontwikkeling die hem tot een totaal gebrek aan geloof in welke
waarden dan ook leidde. Na op deze manier alle schepen achter zich verbrand te
hebben, moet het voor Serner een pijnlijke ervaring geweest zijn te moeten
constateren: ‘Die letzte Enttäuschung? Wenn die Illusion, illusionsfrei zu sein, als
solche sich herausstellt.’
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Woorden, woorden, woorden
Twee nieuwe boeken van Martin Hartkamp
Christel is dood Verhalen en toneel door Martin Hartkamp Uitgever:
Bert Bakker, 230 p., f27,50
Twee overkanten door Martin Hartkamp Uitgever: Bert Bakker, 204 p.,
f24,50
Frans de Rover
Ruim tien jaar na zijn debuut met de verhalenbundel Folteren en andere obsessies
(1970) presenteerde Vestdijk-specialist Martin Hartkamp (hij bezorgde de Verzamelde
gedichten en schreef belangwekkende essays over Vestdijk) binnen enkele maanden
twee nieuwe proeven van eigen literaire creativiteit: Christel is dood verhalen en
toneel en Twee overkanten, een roman.
Uit zijn drie boeken komt Hartkamp naar voren als een schrijver voor wie het geen
obsessie is een onderwerp te vinden: Hartkamp gaat van Gods schepping van Adam
en Eva via de wederdopers tot een incest-relatie in het huidig tijdsgewricht, met nog
diverse figuren in diverse tijden daartussen. In dat opzicht toont hij zich een leerling
van de door hem bewonderde meester. Maar alleen in dát opzicht, want juist het
brede spectrum aan inhouden maakt door de onsamenhangende en vrijblijvende
indruk van het geheel duidelijk dat de auteur geen thema heeft. Waardoor wordt hij
nu wérkelijk geobsedeerd zodat het schrijven iets van de kracht van ‘noodzakelijkheid’
krijgt? Behalve een schrijver zonder ‘idee’ is Hartkamp echter een schrijver zonder
stijl.
Zo'n oordeel vereist toelichting. Ik kies daartoe allereerst het titelverhaal (het
langste) uit Christel is dood. De hoofdpersoon, rechter en professor, schrijft zijn
relaas op de dag dat hij gevraagd is minister van Justitie te worden. Hij bekent het
papier eerst zijn moeder en daarna zijn vrouw Christel de dood in geholpen te hebben.
Zijn carrière gaat excelsior. Na de moord op Christel voelt hij zich een ander mens:
‘En ik ging overal op in. En ik ging overal naar toe. Ik was sociaal geworden. Wie
een metgezel heeft, is maar half zichzelf. Hij is dus half de ander, maar voor mij ging
dat pas op toen ik haar kwijt was. Ik was veel te véél mijzelf geweest, waarschijnlijk
mede als reaktie op mijn vroegere schuwheid, en natuurlijk had ik wel steeds rekening
gehouden met mijn vrouw. Te veel met haar, te weinig met de anderen. En dan ben
je niet sociaal. Mijn vrouw hield rekening met mij én met de anderen, zij het soms
meer met de anderen dan met mij. Althans, dat vond ik toen, omdat ik niet sociaal
was. En zij was dat wel. En nu was ik dat ook. En dat zou ik nooit zijn geworden als
ik haar had laten leven, want dan zou er helemaal geen nóódzaak zijn geweest om
taktvol, soepel en sociaal te worden. Immers dat was zíj toch! Zij stuurde wel bij,
als ik weer doordraafde, als het weer uit de hand begon te lopen. En op die manier
kwam ik toch óók vooruit. Maar ik weet nu dat ik nooit verder gekomen was als ik
zo was doorgegaan.’ En ik weet dat het juist deze rondtollende stijl is waardoor
Hartkamps verhaal niet vooruit en verder komt, waardoor de gebeurtenissen zich
niet ontwikkelen op een manier die de aandacht vasthoudt. Dat geldt voor alle
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verhalen, niet alleen voor dit verslag van een personage dat wellicht wat last van
hersenkronkels heeft. Woorden, woorden, woorden.

Martin Hartkamp

De suggestie van diepgang, van onderliggende betekenis, die aan ‘Christel is dood’
wordt meegegeven, heeft al evenzeer een luchtkarakter. De minister-in-spe zal het
hoge ambt aanvaarden omdat hij gedreven wordt door één ideaal: zijn vader en diens
notariaat vernietigen. Als minister zal hij daartoe in staat zijn omdat hij ontdekt heeft
dat zijn vader zich, tegen de wet op het notarisambt, financieel borg heeft gesteld
voor een nichtje. Waarom die wraakzucht? Hij verwijst dan naar het onvoltooide
proefschrift van Christel over ‘Freud en Leonardo da Vinci’: ‘Freud kwam (...) tot
de konklusie dat de schilder van de Mona Lisa homofiel was en dat hij zijn vader,
de notaris, haatte. Beide stellingen bleken later juist. Maar Freuds verklaring bleek
geheel onjuist.’ Die laatste was immers gebaseerd op de veronderstelling dat Leonardo
door zijn moeder was opgevoed, terwijl latere documenten bewezen dat dat juist
door zijn vader geschiedde. ‘Freuds uitgangspunt was fout, maar zijn konklusies
klopten’, met dat inzicht rechtvaardigt de jurist zijn handelen: ‘Als het doel goed is,
kan de weg erheen niet fout zijn.’ De vader zal vallen. Blijft mijn vraag: waarom die
wraakzucht? Door en passant, wollig verpakt in de suggestie van parallellen met de
naam van Freud te coquetteren, worden handelingen niet gemotiveerd en breng je
in vijftig bladzijden nog geen samenhang, dat is ‘betekenis’ aan.

Wederdopers
De tweede helft van de bundel wordt besteed aan een toneelstuk in drie bedrijven
met proloog en epiloog, ‘De vuurdoop’, gesitueerd in het Amsterdam van de jaren
1534-1535: de tijd der wederdopers. Het dramatisch conflict is toegespitst op de
relatie tussen de Amsterdamse ‘bisschop’ der wederdopers, Jakob van Kampen, een
geweldloos man, en de dubbelhartige, op macht en geweld beluste Jan van Geel. De
op 10 mei 1535 door Van Geel ingezette aanval op het stadhuis mislukt door verraad
en alle wederdopers, de ‘onschuldige’ Van Kampen inbegrepen, sterven een
gruwelijke dood. Pacifisme versus fanatisme resulterend in een bloedbad, daar zal
dit schouwspel wel over gaan en wie weet heeft het nog actualiteitswaarde ook. Mij
treft echter vooral, zeker wanneer ik denk aan de opvoenngsgerichtheid van een
dramatekst, het eindeloos, oeverloos, bewegingloos geredeneer van de vele
personages. Blijkbaar ziet Hartkamp zijn stuk niet als een leesdrama, getuige zijn
aanwijzing dat het zich afspeelt op twee tonelen zodat het ‘simultaan-effect’ kan
ontstaan. Maar die ‘actie’ kan het statisch karakter niet verhullen; ook nu weer
ontbreekt iedere psychologische diepgang, ieder wérkelijk dramatisch conflict. En
weer die stijl: nergens is er iets van het gedrevene of exuberante dat bij voorbeeld
een Tanchelijn van Mulisch zowel leesbaar als vertoonbaar maakt. Naturalistisch,
folkloristisch volkstoneel, inclusief een komische scène met naakte gevangengenomen
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wederdopers, alles gelardeerd met veel geween en geknars van tanden. Misschien
dat er in zo'n opvoering nog veel te lachen valt.
Van drama naar proza, van de fysiek wrede middeleeuwen naar de psychisch
kwellende moderne tijd, het lijken enorme sprongen, maar bij Hartkamp valt dat
gelukkig wel mee. Natuurlijk betekent het een ‘change of subject’, maar de toon is
inmiddels vertrouwd geworden. Zijn roman Twee overkanten heeft
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een klassieke, ‘dramatische’ opbouw: drie hoofdstukken met de meisjesnamen ‘Lotte’,
‘Susanna’ en ‘Sylvia’. Met alle drie heeft de jonge student psychologie Erik Cupido,
afkomstig van Terschelling, een relatie. De introductie van de hoofdpersoon geschiedt
aldus: Cupido, dacht Erik. Ik heet Cupido. Een heel gewone naam hier, maar ik heb
'm altijd gek gevonden. En hij past niet bij me. Cupido's zijn klein, en dat ben ik juist
helemaal niet. Lotte wel. Lotte is klein, en ze is mollig. Cupido past wel bij haar, al
blijft het toch een gekke naam natuurlijk. Maar zij hoort hier, en ik niet. Ik heb me
hier nooit thuisgevoeld. Nooit echt. Wat doe ik hier. Is dat mijn zusje? Ja, dat is mijn
zusje. Daarom ben ik hier. Als Lotte niet mijn zusje was geweest, dan was ik wel
verliefd op haar geworden, maar ik zou nooit teruggekomen zijn. Maar Lotte is mijn
zusje en dus moet ik terug. Steeds weer. Maar, dacht hij, ik ga hier ook steeds weer
weg. Steeds weg, steeds terug, heen en weer, en nog een keer: tweehonderd bladzijden
rondtollend proza.

Verrekijker
In het eerste deel van de roman staat de incest-verhouding met zijn zusje centraal.
Hun dialoog is van een ontwapenende kinderlijke charme en de typografische
weergave: ieder zinnetje en kreetje op een nieuwe regel, brengt een behoorlijke vaart
in het verhaal. ‘Niet bewegen, Lotte!’ ‘Maar je streelde me.’ ‘Echt?’ ‘Echt ja.’ ‘Dat
ging dan vanzelf.’ ‘Dit ook.’ ‘Maar je zou het niet doen.’ ‘Jij bent begonnen.’ ‘O.’
‘Is het soms niet lekker?’ ‘Ja, natuurlijk, maar...’ ‘Eén keertje nog.’ ‘Dat zeg je nu.’
‘Geef je maar over. Wees blij dat je mij hebt. Jij kan toch niemand verleiden.’ ‘Denk
je?’ ‘Daar ben je veel te verlegen voor.’ ‘Misschien.’ ‘En nu streel je me wéér.’ ‘Dat
weet ik niet,’ zei hij. ‘Waarom streel je me?’ ‘Omdat ik niet tegen je op kan.’
Tijdens de terugreis naar Amsterdam besluit Erik zich van zijn zusje te bevrijden.
Vanuit zijn zolderkamer kan hij binnenkijken bij zijn overburen: twee meisjes, van
wie er een zonder gordijnen slaapt. Erik noemt haar Susanne (het tweede deel van
de roman) en zij wordt een obsessie voor hem. Hij volgt haar, dag en nacht, probeert
zijn eigen levensritme op het hare af te stemmen. Erik, die tandheelkunde had willen
studeren, ontdekt dat de hospes van zijn kuise ideaal een tandarts is (toeval bestaat
niet) en dat zij zelf adellijk Wassenaars bloed heeft. Inmiddels heeft hij een verrekijker
gekocht waarmee hij haar 's avonds en 's nachts bespiedt wanneer zij soms uiterst
intrigerende handelingen verricht. ‘Daar hing ze de kleren weg, aarzelde even, liep
de gang op en kwam weer te voorschijn met een stofzuiger. Ze stak de stekker in een
stopkontakt en ze ging zuigen. Zomaar, midden in de nacht (...) Ook toen haar vriendin
het licht al uitgedaan had, ging ze rustig door (...) Als ze wou zuigen, zoog ze.’
Erik wordt een volleerd voyeur, maar bepaald geen ‘ziener’. Zijn blik op de wereld
en zijn reactiepatroon komen overeen met die van nerveuze pubers. Sympathiek,
maar wel vermoeiend. In een helder ogenblik overweegt de verlegen
psychologiestudent: ‘Als je verliefd was. Dat was, nam hij aan, ook infantiel. Ja, dat
was zéker infantiel, want... Erik lachte. Dat moest hij onthouden, opmerken als hij
tentamen had.’ Jammer dat Erik dat tentamen niet aflegt bij zijn verteller, want dan
was die misschien op het idee gekomen dat een schriftelijk verslag van een
verliefdheid niet aan kracht wint door een consequent infantiele verwoording daarvan,
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ondanks het gebruik van symbolisch geladen namen om een diepere betekenis te
suggereren

Bevrijding
In het laatste deel van de roman volgt een ontknoping. Susanna blijkt Sylvia te heten
en door handige manipulaties harerzijds komt het tot een heus seksueel contact in
het adellijk huis te Wassenaar. Maar niet zonder eenheidscheppende gedachten aan
wat eerder ‘gezien’ is: ‘En langzaam gaf ze toe. Of eigenlijk niet zij, haar spieren en
haar ogen gaven toe. Haar mond nog niet. Haar mond zei: maar ik moet mijn haar
nog borstelen, en de kamer is zo stoffig: ik moet zuigen...’ De volgende morgen blijkt
dat beider leefwerelden te ver uiteen liggen en wat erger is: Sylvia bekent Erik dat
zij al geruime tijd van zijn gegluur op de hoogte was en dat zij hém nu in feite verleid
heeft. Erik wordt als een stofje in Sylvia's zwarte ongeluksgat opgezogen. De poging
zich van Lotte te bevrijden is mislukt en hij besluit naar zijn geliefde zusje terug te
gaan. De relatie met Sylvia wordt schriftelijk beëindigd. Per trein op weg naar
Terschelling, in de buurt van Steenwijk, opent Erik een brief van Lotte: ze zegt haar
liefde voor hem definitief op, verzoekt hem voorlopig niet terug te komen en kondigt
haar verloving met een jongen van het eiland aan. Het einde van een jongensdroom;
het failliet van een persoonlijk bevrijdingsproces.
Voor wie het drama niet meer overziet, presenteert de verteller nog even enkele
bevrijdende, afrondende woorden: ‘Als hij geluk gehad had, zou hij zich bevrijd
hebben gevoeld. Hij zou hebben gemerkt dat Lottes brief hem geen verdriet gedaan
had, omdat hij door Sylvia van Lotte was bevrijd. En hij zou ook hebben gemerkt dat
hij gemakkelijk rechtsomkeert had kunnen maken, omdat hij zichzelf van Sylvia had
bevrijd. Maar hij had geen geluk gehad. Hij was van Lotte noch Sylvia bevrijd. Er
was niets opgelost. De keus kon nog een paar uur worden uitgesteld, maar dan moest
hij toch kiezen. Hij zou altijd het verkeerde kiezen. In Steenwijk stapte hij uit.’
Met die woorden is de roman ten einde. De vraag waarom dit op zich zelf wel
interessante erotische ‘Cupido-probleem’ in een zo dodelijk-vervelende verteltrant
verwoord moest worden, heeft mij nog urenlang op bijna folterende wijze
geobsedeerd. Tot ik een oplossing vond: Hartkamps thema en stijl verwijzen
diepzinnig naar Freuds Eros en Thanatos.
■
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Voor de veredeling van hart en geest
De Artis Bibliotheek in Amsterdam
Bibliotheken

Boudewijn Büch
De dieren in Artis kijken af en toe onwetend op naar de Artis Bibliotheek. Ik herinner
mij de vervreemdende ervaring, toen ik in de eerste jaren van het vorige decennium
deze boekerij met een zekere regelmaat bezocht: terwijl ik een zeldzaam werk van
Linnaeus in de hand nam, loerde een dommige zebra het raam binnen. Meer dan tien
jaar later is het niet anders: de zebra staat er nog steeds en de Linnaeus-kast evenzeer.
Ik sla het gastenboek op en behoef niet om een ander, vorig deel te vragen. Mijn
naam graveerde ik met een aanmatigende volledigheid in het bezoekersregister. Ik
moet slechts enige tientallen bladzijden terug slaan om mijn signatuur aan te treffen.
De Artis Bibliotheek is geen kraker, geen bibliotheek die door duizenden en nog
eens duizenden wordt aangedaan.
Aan de Plantage Middenlaan 45a staat een bouwwerk in versierde-steentjes bouw,
noch luxe, noch uitnodigend, dat een van 's werelds belangrijkste biohistorische
collecties herbergt. Over de belangrijkheid van de collectie kan slechts, wat Nederland
betreft, in discussie worden gegaan met de verzameling van het Biohistorisch Instituut
te Utrecht of het Museum van Natuurlijke Historie te Leiden. Zwakjes kan de
bibliotheek van het Boerhaave-Museum in de zelfde stad mee strijden.
Een bezoeker van deze Amsterdamse bibliotheek schelt aan. Na vier uur in de
middag wordt hij niet meer opengedaan. Als hij binnengetreden is, moet hij eerst het
domein (de voormalige zebra-stal) van de full-time boekbinderrestaurateur doorlopen
om vervolgens via een trappartij in de bibliotheek te geraken. Langs een overloop,
waar een hoeveelheid stalen registerplaatjes is opgetast, komt hij in de eigenlijke
bibliotheek. Gebouwd in het etagère-model en getooid met het portret van
Linnaeus-in-Laplandse-dracht (een kopie van het origineel dat men vindt in het
Boerhaave-Museum). Er staan tafels en stoelen opgesteld. Alles is ouderwets en van
een aangenaam conservatisme. Wat de langwerpige bibliotheekzaal zo bijzonder
maakt is haar licht. Van twee zijden werpen de betrekkelijk hoge ramen een licht
binnen dat door de boeken en de alom heersende bruinheid bijna gesedeerd stilstaat.
Maar ook vanuit dakramen daalt het licht neer.
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In 1838 werd niet alleen het gezelschap Natura Artis Magistra, dat tot de bekende
diergaarde Artis zou leiden, opgericht maar tevens een aanvang gemaakt met ae
boekverzameling van het eerder genoemde genootschap. Mevrouw drs. Florence
Pieters (de huidige conservatrice) schreef in het Vakblad voor biologen (12, 1972)
in haar artikel ‘Bibliothecaresse’ dat het ‘genootschap zijn grote bloei een eeuw lang
weerspiegeld zag in zijn bibliotheek. In 1868 verhuisde de boekerij (van waar nu het
kleine zoogdierenhuis staat, BB) naar het toen juist gereedgekomen gebouw.’ Dat
de bibliotheek allengs zelfs internationale roem oogstte, moge blijken uit een
‘reisschets’ van Prof. dr. Wilh. Blasius Oeffentliche Anstalten für Naturgeschichte
und Alterthumskunde in Holland und dem nordwestlichsten Theile von Deutschland
(1880). De hooggeleerde schreef in een omslachtige maar vermakelijke stijl: ‘De
Artisbibliotheek is van zeer grote betekenis voor zoölogisch onderzoek. In een ruimte
(...) zijn alle wanden met zoölogische boeken of Akademie- en
Genootschapspublikaties in voortreffelijke ordening gevuld. (...) Bijna anderhalf uur
bracht ik alleen door met het bekijken van een paar bijzondere, mooie boeken die ik
nooit eerder te zien had gekregen. Menige van deze werken zal men tevergeefs zoeken
in de Koninklijke Bibliotheek te Berlijn of te Göttingen. Blasius geeft hoog op van
de ‘Ordnung’, hij prijst zelfs het plaatsen van ‘grote folianten’ op speciale planken.

Vele eeuwen
De ordening van de Artis Bibliotheek is dan ook heel bijzonder: namelijk op grootte
(hoogte). Hoewel men deze, uiteraard volstrekt bizarre bibliografische ordening nog
wel vaker aantreft, bij voorbeeld in sommige magazijnen van de Leidse
universiteitsbibliotheek, is zij te Amsterdam zo bijzonder omdat men haar vrijelijk
kan gadeslaan. Darwins werken, waaronder Origin of Species (Vijfde duizendtal;
een zeldzaamheid) staat op ooghoogte op een plank aan de diergaarde-kant; de
vertalingen van Darwin of werken van dezelfde in hogere of lagere uitvoering staan
elders verspreid. Nog vreemder is de positie van een incunabel naast een zeer
hedendaagse Spectrum-Utrecht-boek. Dat beide boeken broerderlijk naast elkaar
vele eeuwen overbruggen, is uitsluitend te danken aan het feit dat ze negenentwintig
centimeter hoog zijn. Dat de wat boertige Heukels-flora zich in onmiddellijke
nabijheid van een ouderwets boek Manual of Psychology bevindt, dankt zij ook
uitsluitend aan haar hoogte. De Artis Bibliotheek lijkt een handbibliotheek maar zij
is het niet. Door de ordening op formaat is iedere bezoeker genoodzaakt, het boek
in de carthotheek op te zoeken. Daarop bestaat slechts één uitzondering: de
Linnaeus-kast. Aan de overzijde van de ingang, op de balustrade, staat een der
voornaamste Linnaeus-collecties van de wereld. Niet alleen het jongensboek Linnaeus,
een leven vol bloemen (uit de reeks ‘Geschiedenis voor jonge mensen’ - ik genoot
ervan in mijn jongensjaren) en Knut Hagbergs Carl Linnaeus, de bloemenkoning,
(Ned. vert. 1964) maar ook de viskundige studie van Artedi, die Linnaeus voltooide
omdat de eerste voortijdig verdronk, Ichtyologia, sive de piscibus (Leiden 1738).
Voor elke Linnaeaan is deze kast een evenement. Er ontbreekt weinig en als er wat
aan ontbreekt moet het de onlangs in de DDR verschenen Linnaeus-roman Der
Blumenkönig zijn. Ik heb nog steeds de indruk, als ik de Linnaeus-kast in Amsterdam
bestudeer, dat zij beter is voorzien dan de verzameling van de Linnaean Society te
Londen. Op de driedelige kast van de Linnaeus-collectie zit geen toegesloten slot.
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Het tabakrooken
In 1881 verscheen bij Scheltema & Holkema de Catalogus der Bibliotheek van het
Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra. Een dik boekwerk waar
voor ieder deel breeduit de ruimte is genomen. Het is de enige gedrukte catalogus
tot nu toe. De carthotheek van de boekerij is weliswaar redelijk bijgewerkt maar vele,
belangwekkende delen zijn nog nimmer adequaat beschreven. De aanwinsten van
de boekerij zijn evenwel in de negentiende eeuw jaarlijks vermeld in het Jaarboekje
van Artis. Dit jaarboekje verscheen vele jaren bij uitgeverij Westerman. Westerman
was niet alleen directeur van de bibliotheek maar tevens boekhandelaar/uitgever.
Vóór hem moet er ooit een directeur van Artis zijn geweest die het ambt van
‘directeur’ verenigde met dat van jongste bediende, maar deze schijnt wegens
liederlijke dronkenschap ontslagen te zijn. In Westermans jaarboekjes, die recent
zestig à zeventig gulden per stuk doen, werd jaarlijks verslag gedaan van de
aanwinsten. Het jaarboekje van 1860 geeft tevens een Reglement van Orde. ‘Art. 3:
Het tabakrooken op de Bibliotheek is verboden. Art. 4: Zij die de Bibliotheek
bezoeken, zullen de behoorlijke stilte in acht nemen, ten einde anderen in hunne
lectuur niet te hinderen. Niettegenstaande aanmaningen van den Bibliothecaris
hiertegen blijvende handelen, zullen zij de Bibliotheek moeten verlaten.’ Het elf
artikelen tellend reglement put zich uitsluitend uit in strafmaatregelen. Indien men
een boek niet op tijd terugbezorgt, krijgt men een boete van vijftig cent (een riant
bedrag in 1860), als men een boek, ongevraagd, meeneemt is de boete drie gulden;
als men zich misdraagt, riskeert men ‘het verbeurte van het regt om van de Bibliotheek
gebruik te maken’.
Het Jaarboekje van 1868 (Met eene uitslaande
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plaat tegenover den titel!) meldt met trots het zojuist gereedgekomen gebouw.
‘Eenvoud en waarheid kenmerken deze arbeid, door den bekwamen bouwmeester
G.B. Salm ontworpen en geleid. Beide vleugels geven door eene ruime vestibule
toegang tot den gemakkelijken trap, welke naar de bibliotheekzaal voert.’ Dit korte
stukje staakt reeds na anderhalve bladzijde met ‘Wij eindigen met de bibliotheek van
het genootschap, reeds door zoo menig belangrijk geschenk verrijkt, in de
belangstelling van onze landgenoten met warmte aan te bevelen, als een nieuwe bron
van maatschappelijke beschaving en veredeling van hart en geest.’ Op de volgende
bladzijde vervolgt het jaarboekje met een bijdrage aangaande ‘De Groote
Neushoornvogel van Celebes (met eene plaat)’.

De Artis Bibliotheek, foto Eddy de Jongh

Een middag doorgebracht aan de Plantage Middenlaan. Mevrouw Pieters, gevraagd
naar een favoriet werk, toont het Kikker- en Paddenboek van August Roesel von
Rosenhof (1758). Het boek is voorzien van schitterende prenten; om de afbeeldingen
niet te ontsieren, heeft de auteur een aparte gravure laten aanbrengen waarop zijn
zoölogische aanwijzingen zijn gedrukt. Een luxe uitvoering van de Description de
l'Egypte (een zogenaamde concept-verzameling, vierentwintig tekstdelen en elf
atlassen in speciale kast) staat bij een raam aan de Plantagezijde. Dit werk is een
enorme onderneming geweest, speciaal voor Napoleon vervaardigd. Naast de eerder
genoemde Linnaeus-kast staat een weliswaar niet zo heel obscure maar toch wel
nagenoeg gave serie van het Journal des Scavans, de Amsterdamse editie van 1685
tot 1780 in perkament gebonden.
Mevrouw Pieters heeft ook een bijzondere liefde voor een dierkundige (et cetera)
wiegedruk uit 1485 van Anglicus (Engelsman); het werk is vervat in een imitatie
schildpadlederen foudraal. Een topstuk van de bibliotheek is zonder twijfel het werk
van de schelp- en weekdierkundige Franz Regenfuss. Deze tijdgenoot en goede
bekende van Linnaeus vervaardigde onwaarschijnlijk mooie prenten voor het eerste
deel van Auserlesne Schnecken Muscheln und andre Schaalthiere (1758; de
begeleidende tekst is grotendeels van anderen). Van dit eerste deel bestaan nog slechts
enkele tientallen exemplaren. Van het tweede deel bestaat slechts het handschrift en
de platen. Het originele manuscript is door een schoonschrijver overgeschreven en
te zamen met de prenten ingebonden. Dit is het tweede deel waarvan dus maar één
exemplaar voorhanden is. Samen met het manuscript berust het in de kluis van de
Artis Bibliotheek. Ten onrechte hebben de beide delen niet de faam van Maria Sybilla
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Merian want als ik de delen onder ogen krijg, kom ik niet veel verder dan de
gemeenplaats: ‘Onbegrijpelijk dat een mensenhand zo iets kan vervaardigen!’ Toch
schijnt deze opmerking een beetje dommig te zijn. Want wat las ik bij W.S.S. van
Benthem Jutting ‘On the conchological work of F.M. Regenfuss’? (Zoöl. Med.
XXXIX, 17 jan 1964): ‘Het is mijn indruk dat de platen van deel I volmaakter zijn,
zowel qua gravering als qua kleur. De schelpen op sommige platen van deel II zijn
veel te overladen en niet zo smaakvol gerangschikt als in het eerste deel.’

Stoflinnen
De beheerstructuur van de bibliotheek is ingewikkeld. In ieder geval heeft de UB
van de Universiteit van Amsterdam er zoveel gezag over dat de boekerij als zelfstandig
gebouw en collectie het jaar 2000 waarschijnlijk niet zal halen. Zij wordt dan ook
nauwelijks meer aangevuld of uitgebreid; het aankoopbedrag schommelt nog slechts
om de f14.000 's jaars. Maar ook in 1939 was het slecht gesteld geweest met Natura
Artis Magistra. De boeken en de opgezette beesten werden verkocht aan de Gemeente
om een faillissement af te wenden. Het levend gedierte mocht in het bezit van de
oude eigenaar blijven. Het Artis Archief werd ooit aan het Gemeente Archief
geschonken. Bleef over de anderhalve kilometer boeken, afgeschut door groene
valletjes stoflinnen. Het gebouw is slecht geïsoleerd doch de klimaatbeheersing
daarentegen is wonderlijk goed. Dure aanvullingen op de collectie of andere
kostbaarheden kan de bibliotheek niet meer betalen; als ze aangekocht worden, gaan
ze naar de magazijnen van de Universiteitsbibliotheek of een dependance. Men moet
er niet aan denken dat over twee decennia reptielen zullen huizen in de bibliotheek.
Toch lijkt dat, vanwege de toenemende neiging tot centralisatie van het boekbezit,
onvermijdelijk. Als een reptiel dan een kwaaltje heeft, moet de dierenverzorger zich
naar ver-weg spoeden om Krankheiten der Reptilien und Amphibien te raadplegen.
Dan zullen ook de houten archieflaatjes verdwenen zijn die 's winters getimmerd
werden door werkloze oppassers van de diergaarde. Ik zal de doorgezakte planken
missen en ook het directiekamertje met die uitzinnig-gekke rariteitenvitrine. Waarin
een paar onvolledige microscoopjes en de miscroscoop van Nederlands grootste
biologische graveur, Pierre Lyonet (1706-1789). Zolang als ik de bibliotheek bezoek,
staat er een bordje bij waarop de naam van Lyonet foutief met twee n's gespeld is.
Ik vraag me af waar de twee alruinwortels in de vorm van mensengestaltes zullen
blijven. Zeehondjes krijgen actiegroepen. Bibliotheken met boeken over zeehondjes
en over nog veel meer dieren hebben nog nimmer van een pressiegroep gehoord.
Aanstonds is de hele wereld één bibliotheca perdita.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

46

Het actuele tegenspel tegen de mythe
W.B. Yeats en zijn bezeten liefde
Geef nooit het hele hart door W.B. Yeats Vertaling: A. Roland Holst en
J. Eijkelboom Uitgever: Kwadraat, 56 p., f 19,50
Rein Bloem
Er zijn dichters die na hun dood voortdurend door hun liefhebbende lezers geëxcuseerd
worden: ‘Ik weet het wel, hij is uit de tijd, maar hij heeft toch iets, hoe zal ik het
zeggen, een stem uit mijn jeugd, die raak ik nooit meer kwijt.’ A. Roland Holst
vervult zo'n twijfelachtige functie; op zijn bevlogen onzin is menig lezer uitgekeken,
woest en moe, maar je zal ze de kost nog moeten geven, de minnaars van ‘laten wij
maar zacht zijn voor elkander, kind’ en ‘Een winter aan zee’.
Nog meer van die rare kostgangers heeft Holsts grote voorbeeld, de Ierse dichter
William Butler Yeats (1865-1939).
Diens zeer ongare mengsel van sprookjes, spiritisme, theosofie, nationalisme,
platonisme en conservatisme levert een schimmig wereldbeeld op, waarin, zo mag
je hopen, niemand meer iets ziet. En misschien is ook, ondanks de zangerigheid, zijn
vroege mythische werk - poëzie en toneel - danig uit de tijd. Maar dan, vanaf 1910
tot 1930 met een nagalm tot zijn dood, schrijft de oude bard een aantal gedichten die
onvergetelijk zijn, terwijl er wat betreft de inhoud niet ineens klaardere wijn wordt
geschonken, dat is nog altijd tamelijke drab. Het is de poëzie zelf die het hem doet,
zodat een nuchterling als Orwell (niet eens een uitgesproken poëzieliefhebber) of
sceptici als Philip Larkin en Enright zich geheel gewonnen geven: daar is een
onvergankelijk dichter aan het woord. Tot de bundel The Tower (1928) gebeurt dat
misschien nog maar bij vlagen: er zijn onvoorstelbaar prachtige fragmenten vaak
aan het begin of juist aan het eind van een gedicht, een plastiek van allure, een krachtig
ritme dat de klankkleur voor zoetgevooisdheid behoedt.
Een beroemd, maar voor velen dubbelzinnig gedicht is The Second Coming,
geschreven in 1919, één van de apocalypsen waar Yeats zo sterk in was: een monster
staat op uit de woestijn en tijgt naar Bethlehem om als nieuwe Christus geboren te
worden, het gaat niet goed met de wereld:
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight...

Dat is niet om de adem in te houden. Maar het gedicht begint zo:
Turning and turning in the widening gyre (= spiraal)
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned
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Dat beeld van de valk die ontsnapt, die contrasterende ritmes, de combinatie van
concreet en abstract, de wirwar van middelpuntvliedende krachten en de uiteindelijke
val (drowned), dat alles is niet meer uit hoofd en hart te bannen, dat beklijft.
Jan Eijkelboom, de inleider tot de door hem (en Roland Holst) vertaalde
bloemlezing uit Yeats: Geef nooit het hele hart lijkt, alleen al door deze titel van een
onbelangrijk vroeg gedicht (never give all the heart, 1904) te kiezen, zich in de schare
van geïrriteerde bewonderaars op te stellen. Hij besluit die inleiding op weldadige
wijze: ‘Zelf behoor ik natuurlijk niet tot die hoge geestelijkheid. Maar men kan heel
wel onder de indruk zijn van een kathedraal, zonder dat men gelooft aan de
hocus-pocus, of mumbo jumbo, welke onder die hoge gewelven bedreven wordt.’
Het is frappant hoe hij met die instelling in zijn vertalingen veel meer recht doet
aan het dichterschap van Yeats dan Roland Holst dat doet, die in Nederland de eerste
pleitbezorger was en waarlijk zelf een goede dichter en vertaler (King Lear).
Misschien dat onverdeelde bewondering iemand blind doet staren op de inhoud,
zodat hij aan de vorm niet toekomt:
Geen tweede Troje
Hoe zou ik haar verwijten, dat ze ellende
bracht in mijn dagen, of dat zij voor kort
de onnoozlen opgezweept zou hebben en de
straten en stegen had dooreengestort,
als in hen durf verlangen evenaard had?
Waar kon zij vrede vinden met een geest
die adel simpel als een vuur bewaard had,
met schoonheid als een boog die spant, van 't ras
dat niet meer thuishoort in een tijd als deze,
hoog zijnde en eenzaam en niet aan te randen?
wat moest zij met een wezen als haar wezen?
vond zij een ander Troje om te verbranden?

No Secound Troy (in: The Green Helmet, 1910) is weer een apocalyptisch gedicht,
waarin politiek en persoonlijk leven samengaan: bij gebrek aan durf zal de
versplinterde Ierse vrijheidsbeweging geen nieuw Troje, dat wil zeggen geen stralend
resultaat opleveren; voorvechtster Maud Gonne, voor wie Yeats jarenlang een
onbeantwoorde liefde koesterde (ze vond hem te weinig strijdbaar) zal daar geen
verandering in kunnen brengen, maar ze is zelf wel onaantastbaar en uniek gebleven.
Een heel spannend, zij het retorisch gedicht, dat overeind blijft door het actuele
tegenspel dat de mythe geboden wordt: Maud Gonne was kort daarvoor van haar
echtgenoot gescheiden (John MacBride), werd als toneelspeler in het Abbey-Theatre
(het revolutionaire Ierse theater) daarom uitgefloten, trok zich terug uit de openbare
wereld en probeerde op anarchistische wijze vergeefs allerlei hardhandige acties op
te zetten, onder andere bomaanslagen op Britse schepen die naar Zuid-Afrika voeren.
Het gedicht is gebouwd op drie allitererende retorische vragen: why-what-why en
daarom alleen al deugt de vertaling niet, hoe-waar-wat is
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vele malen slapper. En dan die vreselijke rijmoplossingen (en de... had/had)! Enfin,
laten we de dichter van Een winter aan zee nog eens aan het hart drukken.

W.B. Yeats

Leda en de zwaan
Yeats symboliseerde zijn harde geliefde vaak in Helena van Troje of Leda, die van
Zeus de Zwaan twee eieren overhield, waaruit Helena en Clytaemnestra ontstonden.
In het grootmeesterlijke Leda and the Swan (uit: The Tower, 1928), ditmaal wel naar
behoren door Roland Holst vertaald, is Maud Gonne onzichtbaar. Zou Yeats' huwelijk
in 1917 met Georgie Hyde-Lees, na zijn laatste geweigerde huwelijksaanzoek aan
Maud en haar dochter Iseult in datzelfde jaar, de geboorte van zijn dochter Anne, de
toekenning van de Nobelprijs in 1923 en het daarop volgende establishment, zou dat
alles aan zijn bezeten liefde een eind hebben gemaakt? Leda en de zwaan is een
annunciatiegedicht: Leda wordt als Maria bevrucht door een hogere macht: did she
put on his knowledge with his power/gewerd haar met zijn macht zijn weten ook?
Of is dat wishful thinking en ontstaat uit een sidd'ren in de lendenen geen tweede
Troje? Of is de verbeelding van de overweldiging die aan dit orgasme voorafgaat
ook een wishful thinking en is Yeats op die manier nog altijd niet van zijn godin los?
Hoe moeten, van haar wijkende dijen, vaag
die angstvingers de veren pracht vandaanslaan?
Wat kan, in die witte stormloop neergevlaagd,
het vlees dan op zich 't vreemd hart voelen aangaan?

Genoeg van A. Roland Holst. Hoe weert zich diens bewonderaar Jan Eijkelboom?
Hij is al zeer goed op dreef in zijn vertalingen van vroege Yeats-gedichten, maar
levert een meesterstuk met zijn herdichting van twee grote gedichten uit The Tower.
Sailing tot Byzantium en Among School Children, dé twistappel onder de honderden
interpretatoren (van wie ik alleen Kermode en Frye als combattanten noem).
Eijkelboom ziet kans Yeats' (en Roland Holsts) dierbare ottava rima intact te laten,
het rijmschema abababcc; soms een beetje smokkelen met halfrijmen maar die zitten
in het oorspronkelijk ook af en toe; altijd heel vanzelfsprekend met vooral in de
slotregels van de acht genummerde coupletten zeer fraaie, onnadrukkelijke
oplossingen, deze bij voorbeeld:
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Or else, to alter Plato's parable,
into the yolk and white of the one shell.
Of met een variant op Plato's verhaal:
wij zaten, eiwit en dooier, in één schaal.

Nog opmerkelijker is de weerklank van de ironische toon, de zelfspot waarmee Yeats
zijn optreden als onderwijsinspecteur in zijn hoedanigheid van senator bekijkt:
In momentary wonder stare upon
A sixty-year old smiling public man.
Kinderogen staren tijdelijk afgeleid
naar een zestig jaar oude autoriteit.

In zijn inleiding valt Eijkelboom de Nederlandse hoogleraar Verhoeff bij, die in zijn
helemaal aan de interpretaties van dit ene gedicht gewijde proefschrift The practicism
of criticism, 1966 tot de conclusie komt dat Yeats als denker niet opweegt tgen Yeats
als dichter. Maar hij voegt eraan toe dat hij de allerwegen geponeerde mening dat
de vier laatste stanza's minder zijn dan de eerste vier, niet helemaal deelt: er zitten
toch prachtige regels in. Dat klopt:
O body swayed to music, O brightening glance,
How can we know the dancer from the dance?
O lichaam door muziek bewogen, blik die glanst,
wie ziet nog het verschil? De danser is de dans.

Ik zou nog wel verder willen gaan in mijn bewondering: ik vind het hele gedicht in
beide talen zonder één echte inzinking. De plot alleen al, dat mengsel van belegenheid
en plotseling oplaaiende drift in een ‘droom van een lijf als dat van Leda’ waarin
Maud Gonne weer stralend voor ogen staat en dan herleeft in één van de
onaanzienlijke schoolmeisjes:
en door mijn hart raast plots een wilde wind:
zij staat hier voor mij als een levend kind.

Daarna vraagt de conservatief, die zich zelf ziet als vogelverschrikker zich af wat de
prijs is voor een moeder die haar lijf verruïneert in zwangerschap, bevalling en sloven
voor haar kind dat er niets van terecht brengt, het vergeefse van alle moeite voor
moeders, dichters en politici en denkers:
o self-born mockers of man's enterprise.
bespotters in onszelf van 't menselijk streven.

Wat is het resultaat van ai dat afbeulen? Verval, zo lijkt het wel. Maar dan blijkt
Maud Gonne, de onaantastbare, nog steeds niet kapot. Ze doet nog steeds haar werk:
Labour is blossoming or dancing where
The body is not bruised to pleasure soul,
Nor beauty born out of its own despair,
Nor blear-eyed wisdom out of midnight oil.
Het werk bloeit op of danst wanneer
het lichaam niet gekneusd werd om de ziel,
of schoonheid niet uit wanhoop werd geboren
of wijsheid niet bij d'olielamp beviel.

Dat is om met hart en ziel van te houden.
■
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Aanklachten, en strijdliederen
De gebiedende wijs van de samenstellers van een bundel poëzie
Triunfas y Derrotas Overwinningen en nederlagen door Vicente Zito
Lema Vertaling: Anko Kwee en Mariolein Sabarte-Belacortu Uitgever:
Argenguay, 125 p., f19,50
Stem van alarm en vuur Geëngageerde poëzie uit Latijns-Amerika, Afrika
en Azië Uitgever: Het Wereldvenster/Novib/Ncos f22,50
Maarten Steenmeijer
Eind vorig jaar stond in deze krant een uitgebreide reportage over Latijns-Amerikaanse
vluchtelingen in Nederland (VN 31-10-1981). Iets van hun rusteloosheid en de
problemen die zij hier ondervinden is terug te vinden in het eenenveertig pagina's
tellende gedicht ‘Overwinningen en nederlagen’ van de Argentijn Vicente Zito Lema.
Deze onvrijwillige balling woont en werkt sinds enkele jaren in Nederland. De
kennismaking met ‘verveling en bier’ moet een schokkende ervaring geweest zijn
voor iemand die zich - niet alleen met de pen - heeft verzet tegen de willekeurige
(en daarom des te wredere) terreur in Argentinië. Hij heeft gevangen gezeten in een
concentratiekamp.

De ervaringen in het verzet en het kamp zijn terug te vinden in het gedicht, maar er
is veel meer: jeugdherinneringen, de vrienden en familie die gemist worden, de
geschiedenis en politieke ontwikkelingen van zijn land, de dwaze moeders. Als
bondgenoot en steunpilaar voor zijn ballingschap zwerft Vincent van Gogh over de
regels. De soms al te hortende en stotende zinnen (in het Nederlands meer dan in het
Spaans), alsmede de overvloed aan onderwerpen en vooral aan emoties staan een
harmonieus geheel in de weg. De vele namen en verwijzingen naar gebeurtenissen
zijn niet altijd even zinvol, althans niet voor een buitenstaander. Het zijn dingen die
voor de schrijver ongetwijfeld heel veel betekenen, maar ze zijn niet altijd even
levendig voor de lezer. De jeugdherinneringen worden geplaagd door clichés. De
schrijver was destijds ‘een vogel in / een gouden kooi ver weg van de storm’. Over
zijn energieke grootvader: ‘fantastisch dat zwetende lichaam’.
De nachtmerries, onzekerheid en wanhoop laten echter niet na indruk te maken,
vooral de onontkoombaarheid ervan voor iemand met zo'n verleden als Zito Lema.
Een verre van lichtvoetige humor draagt zorg voor enkele verrassingen. En inderdaad:
de seksuele problemen zoals beschreven in het Hite Report staan in schril contrast
met de problemen uit een ander cultureel rapport: een onderzoek van de Unesco heeft
uitgewezen dat zeventig procent van de Zuidamerikaanse vrouwen analfabeet is.
‘Juiste en afgewogen woorden om te kampen met / dat wat verloren is?’ vraagt de
dichter zich af. Zijn pleidooi voor schoonheid aan het slot lijkt een antwoord op deze
vraag.
Het brengt de gedachten op een beroemde landgenoot van Zito Lema, Julio
Cortázar. Ook hij heeft, meer dan eens, een pleidooi gehouden voor schoonheid en
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spel, die heel goed kunnen samengaan met engagement. Ook al wordt hij niet met
name genoemd, ik heb sterk de indruk dat de schrijfster van het voorwoord Cortázar
schaart onder de laffe ‘autobannelingen’ (van wie ze er trouwens geen enkele met
name noemt). Die ‘autobannelingen’ staan recht tegenover de Argentijnse ‘vitale
Poèts Maudits’, waartoe (nog steeds volgens het voorwoord) Zito Lema gerekend
moet worden. Zij vinden wel genade in haar ogen, omdat ze ‘revolutie en poëzie
verenigen’. Ook al kan deze groep dichters niet bogen op een literaire boom, zij zijn
de enige echte dichters van het volk. Een aanmatigende pretentie. De schrijfster heeft
zich ingedekt tegen kritiek door zich a priori in een underdogpositie te nestelen.
Iedere kritiek is dan makkelijk af te doen door te schermen met termen als elitisme
en academische geleerdheid, die een juiste waardering van een gedicht als
‘Overwinningen en nederlagen’ in de weg zouden staan.
Een dergelijke inleiding (die bovendien slordig vertaald is) doet een dichter geen
goed, hoe geëngageerd hij ook mag zijn. Hoe een gedicht gelezen moet worden, aan
welke voorwaarden schrijvers moeten voldoen zijn zaken die lezers, respectievelijk
schrijvers zelf uitmaken.

Eentonigheid
Een dergelijke agressieve houding ontsiert ook het voorwoord van Stem van alarm
stem van vuur van de Novib, een lijvige bundel geëngageerde poëzie uit Azië, Afrika,
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De samenstellers stellen: ‘Voor de
initiatiefnemers en de leden van de redactieraad is deze poëzie, die men kortweg als
geëngageerde poëzie kan aanduiden, vaak relevanter dan veel egocentrische westerse
poëzie.’ Ze verantwoorden hun selectie als volgt: ‘gedichten (...) die iets onthullen
over de sociale en politieke werkelijkheid in een bepaald land of gebied.’ Misschien
heb ik het niet zo goed begrepen, maar naar mijn idee zegt ieder gedicht iets over de
samenleving waar het ontstaan is, maar meestal gelukkig ook veel meer. Ik denk dan
ook dat het selectiecriterium veeleer is geweest een ondubbelzinnige politieke
stellingname in die gedichten dan een weerspiegeling van de ‘sociale en politieke
realiteit.’
Het eerste is dan ook in vrijwel alle gedichten duidelijk aanwezig, en het resultaat
is een overvloed aan klaagzangen, aanklachten, pamfletten en strijdliederen, waaronder
enkele zeer fraaie. Honger, natuurrampen, armoede, overbevolking, westers toerisme
als neo-kolonialisme, gevangenis- en martelellende, jeugdprostitutie en nog veel
meer liggen voor het oprapen. Als je het boek achter elkaar leest, wordt het snel te
veel van het goede.
Een zekere eentonigheid wordt ook veroorzaakt door het spreektaalkarakter van
bijna alle gedichten. Het stoort als er zoveel bij elkaar staan. De gedichten neigen te
verworden tot anekdotes die je leest en snel weer vergeet. Niet omdat ze slecht zijn,
want meer dan een paar ronduit sentimentele gedichten zitten er niet tussen. Het
komt door de eenzijdigheid van de samenstellers.

Grove nadruk
Een gedicht als ‘Ik wil gedichten schrijven, die’ van Taufiq Ismail (Indonesië) is een
ware verademing na zoveel loodzware kost. Naast de strijd tegen het onrecht vinden
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we hier een bedrieglijk luchtige indruk van het ‘gewone’, dagelijkse leven. Deze
keer geen abstracte groepen als onderdrukten en onderdrukkers, maar kinderen die
touwtje springen, gevangenen, maar ook onderwijzers met pensioen en
eerstejaarsstudenten die worden ontgroend. Het is een van de weinige gedichten
waaruit een zucht naar verzoening spreekt.
Zo zijn er nog een paar gedichten die eruit springen door hun humor,
persoonlijkheid of beeldspraak. Het zijn er weinig, en niet per se de mooiste, maar
in het kader van deze bundel zou je bijna denken van wel. Naar mijn idee doet de
grove nadruk op engagement van de samenstellers niet alleen de lezers maar ook de
dichters geen goed. De in deze bundel vertaalde dichters hebben veel meer geschreven
dan deze uitgesproken geëngageerde gedichten. En bovendien: engagement kan ook
subtieler aanwezig zijn. Het gemis aan dergelijke poëzie laat zich pijnlijk voelen.
Laat ik voorop stellen dat het een loffelijk initiatief is om voor weinig geld een
dikke bundel poëzie beschikbaar te stellen uit landen die literair gezien weinig in de
belangstelling staan. Maar ik geloof dat de literatuur uit deze landen veel meer te
bieden heeft dan alleen dit soort gedichten. Daarvan getuigen onder andere de enkele
‘persoonlijke’ gedichten, die op wonderlijke wijze door de strenge handen van de
samenstellers zijn geglipt.
■
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De verrassingen van Jan Voss

Zonder titel, 1975

Zonnescherm, 1975

Boogschutter, 1975

Brandende roeier, 1973

‘Some Rise Sun Sets’, 1980
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Afscheid, 1980

Salto, 1971

De Duitse tekenaar Jan Voss had in 1980 een tentoonstelling in het Fundatie
Kunsthuis in Amsterdam. De tekeningen op deze pagina komen uit zijn nieuwe boek
Allbummel dat in een beperkte oplage is verschenen bij Galerie & Edition Stähli in
Luzern. De meeste tekeningen zijn in zwart/wit, maar de verrassende wendingen in
Voss' geest blijven goed te zien. Volgende maand verschijnt bij De Harmonie een
boekje met een getekend verhaal opgebouwd uit één variërende lijn: Ghange.
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Franz Böni: ‘Schrijven bevrijdt je in een nooit eindigend proces van
een grote last’
Interview met de Zwitserse schrijver Franz Böni
In de buurt van Zürich woont de jonge Zwitserse schrijver Franz
Böni. Hij is evenals Thomas Bernhard afkerig van publiciteit en
interviews. In 1979 debuteerde hij met Wandelaar in de alpenregen
dat onlangs in vertaling is verschenen (De Arbeiderspers). Daarna
schreef Böni nog twee romans, een vertelling en een tweede
verhalenbundel. Een gesprek met een somber, maar gedreven
schrijver.

Gerda Meijerink
Er bestaat een symphonie die Zwitserland heet en waarvan de delen de namen
Welvaart, Orde, Alpenpanorama, Bankgeheim en Democratie dragen. De laatste
jaren is het nogal eens voorgekomen dat het bij de uitvoering van die symphonie wat
haperde en wanklanken tot het oor van de luisteraar doordrongen. De Nestlé-affaire
was zo'n wanklank (waarbij de Derde Wereld letterlijk dood gevoerd werd) en ook
de kortzichtigheid waarmee het stadsbestuur van Zürich weigert in te gaan op de
billijke eis van de jeugd in die stad reageerde om voor een luttel bedrag een
jeugdcentrum in te richten. Maar ook de regelingen en wetten met behulp waarvan
buitenlandse werknemers zonder veel omhaal ontslagen en over de grens gezet kunnen
worden, vormen een dissonant in een land dat zich trots de oudste democratie van
de wereld noemt en als bewijs daarvoor een bijna niet meer van echt te onderscheiden
Tellmythe handhaaft.
Dat dit land pas in 1972 het algemeen vrouwenkiesrecht invoerde en op dit moment
grote moeite heeft met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd van twintig naar
achttien jaar, is een bewijs voor de geldigheid van de wet van de remmende
voorsprong van deze oude republiek. Ich hab im Traum die Schweiz gesehen heet
een anthologie die in 1980 bij Residenz Verlag in Salzburg verscheen en waarin
Zwitserse auteurs zich over hun land uitspreken. Grimmigheid en spot bepalen de
toonaard van de teksten daarin, de droom blijkt nachtmerrieachtige trekken te bezitten,
geen auteur die niet weet aan te tonen dat Zwitserland het tegendeel van een heilstaat
is en dat de Zwitsers arrogant, materialistisch, chauvinistisch en dom zijn. Eén van
de scherpste critici is de schrijver Peter Bichsel, die ruim een jaar geleden in Der
Spiegel een essay schreef met de titel: Das Ende der Schweizer Unschuld en sindsdien
als ‘nestbevuiler’ bij de overwegend conservatieve pers geen goed meer kan doen.
‘We hebben hier slechts één enkele, onvervalste folklore en dat is het leger,’ luidt
een zin in dat essay waarover men bijzonder verbolgen was. ‘...toch wil ik hier kunnen
leven zonder voortdurend enthousiast te moeten zijn. Ik ben hier niet als toerist,’
schreef Bichsel in een ander verband.
De aanval op de gevestigde orde komt echter niet alleen van de kant van de
schrijvers en de kunstenaars en andere zogenaamde ‘ausgeflipten’, ook uit
onverwachte hoek - de top van het bedrijfsleven zelf - werd met scherp geschoten.
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Hans A. Pestalozzi, voormalig manager bij de levensmiddelengigant Migros, ontleedde
in zijn boek Nach uns die Zukunft (Kösel Verlag) de structuren van een samenleving
waarin de mammon, het cynisme en het egoïsme de boventoon voeren. Hij geldt
sinds het verschijnen van zijn boek als persona non grata en wordt door de Zwitserse
media naar zijn zeggen systematisch geboycot, wat niet heeft kunnen verhinderen
dat Nach uns die Zukunft al anderhalf jaar op de bestsellerlijst van Der Spiegel prijkt
en ook in boekwinkels in de rijkste straat van Europa, de Züricher Bahnhofstrasse,
te koop is.
Wie Zwitserland wil leren kennen anders dan aan de oppervlakte, kan niet volstaan
met een bezoek aan de pronkende city's van Basel, Luzern, Bern en Zürich en ook
niet met een verblijf in prachtige dalen als het Lötschental of het Schächental.
Zwitserland zoals het onder die oppervlakte bestaat, kan het beste gekend worden
door erover te lezen. Daarbij denk ik dan niet in de eerste plaats aan Friedrich
Dürrenmatt en Max Frisch, die ondanks de kritiek die zij in hun werk op de moderne
samenleving uitten, en waarvoor Zwitserland model stond, tot het establishment zijn
gaan behoren en het succesvolle Zwitserland representeren. Bij de viering van de
zestigste verjaardag van Friedrich Dürrenmatt bij voorbeeld moest het Schauspielhaus
in Zürich, waar de plechtigheid plaatsvond, zwaar bewaakt worden omdat wederom
protesten te verwachten waren van de jeugd, die het geld dat voor het feest was
uitgetrokken opeisten om er hun Autonomes Jugend Zentrum mee op te bouwen.
Bont, goud en glitter omgaven de laureatus die er ooit in Der Besuch der alten Dame
blijk van had gegeven, te begrijpen hoezeer geld corrumpeert. ‘Vrijheid voor
Groenland - smelt het pakijs,’ luidt de kreet die op de muren van de city's te lezen
is. De symbolen zijn goed gekozen: kilte en ondoordringbare oppervlakte, grauw
beton bedreigt de ecologie van een land dat al lang niet meer het natuurparadijs is
dat de reisfolders beschrijven. Wie over het andere Zwitserland wil lezen moet Peter
Bichsel, O.F. Walter, Reto Hänny, Silvio Blatter, Jürg Laederach, Kurt Marti of Paul
Nizon ter hand nemen. Of een nog jongere loot aan de literatuurboom: Franz Böni.

Openbaarheid
‘De auteur Franz Böni hebben nog maar weinigen te zien gekregen,’ schreef Dieter
Bachmann, ‘hij houdt zich verre van de literaire kermis.’ Helemaal klopt dat niet,
Franz Böni heeft deelgenomen aan bijeenkomsten als de ‘Klagenfurter Literaturtage’
en de ‘Steirische Herbst’ in Graz, waar hij teksten voorlas en zich boog onder de
geëtaleerde scherpzinnigheid van de commentariërende critici. Ook reisde hij eind
januari van dit jaar naar Bremen, waar hij de belangrij-
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ke ‘Bremer Förderprijs’ in ontvangst nam. Zelfs aan voorleesavonden voor
Volkshogescholen nam hij deel, al moet dat alles toch een soort martelgang voor
hem geweest zijn, getuige een nog niet gepubliceerde autobiografische tekst waarin
hij de verschrikkingen van de openbaarheid satirisch beschrijft. Veel uitnodigingen
en officiële ontvangsten wees hij ook inderdaad van de hand, zoals de uitreiking van
de C.F. Meyerprijs waar zijn uitgever hem moest vervangen. Ook werkbeurzen van
de kantons Zürich en Zug wenste hij niet persoonlijk af te halen en op verzoeken tot
interviews ging hij tot dusver niet in ‘omdat ik bang was voor domme vragen,’ zegt
hij, ‘en omdat openbaarheid iets verschrikkelijks is voor een schrijver die toch alleen
maar vanuit zijn isolement iets tot stand kan brengen. Spotlights passen niet bij de
literatuur, openheid maakt corrupt.’ Naar Bremen is hij alleen maar gegaan omdat
het reizen hem lokte: ‘Ik heb jaren lang geen geld gehad om te reizen terwijl het een
groot verlangen van me was.’

Franz Böni

Franz Böni debuteerde in 1979 met de verhalenbundel Wanderer im Alpenregen
bij de uitgever Suhrkamp, een bundel die kort geleden met de titel Wandelaar in de
alpenregen in vertaling bij De Arbeiderspers verscheen. Uit die bundel las hij bij de
Klagenfurter Literaturtage in 1978 al voor en het oordeel van de critici was, zoals
ook over alles wat er van hem nadien verscheen, zeer positief. Alleen Marcel
Reich-Ranicki sprak afkeurende woorden. Hij maakte bewaar tegen passages waarin
folteringen worden beschreven die hij om morele redenen afwees. ‘Maar ik had de
indruk dat Reich-Ranicki dat alleen maar deed omdat hij het hoe dan ook niet eens
wilde zijn met zijn collega-critici. Het gaat hem helemaal niet om literatuur of om
schrijvers, hij denkt uitsluitend aan zijn eigen prestige.’
Sinds Wandelaar in de alpenregen zijn nauwelijks drie jaar voorbij gegaan waarin
Franz Böni twee romans, een vertelling en een tweede verhalenbundel publiceerde.
Ze bevatten sombere visioenen van het leven van arbeiders en boerenknechts, van
onderdrukking en wreedheid. Hoofdpersonen zijn naïeve gelukzoekers die onder de
mensen of in de natuur geborgenheid denken te vinden en steeds bedrogen uitkomen.
Ze zijn meestal te voet onderweg in afgelegen dalen, ontmoeten andere wandelaars
en luisteren naar de sombere verhalen die die te vertellen hebben.

Onderweg
Ben je zelf een wandelaar? vraag ik Franz Böni. Hij lacht wat verlegen, zoals hij
tijdens het gesprek voortdurend zal doen. Ondertussen blijft hij mij vanuit zijn
ooghoeken observeren, aarzelt, zoekt naar een antwoord. Dit is geen prater. ‘Jarenlang
heb ik geen woord gesproken. Het zwijgen is mijn levensinhoud geworden,’ stond
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in de bij zijn debuut bijgevoegde tekst ‘Warum ich schreibe’. Het zou wel eens een
grote waarheid kunnen bevatten.
‘Nee,’ zegt hij, ‘een wandelaar ben ik eigenlijk niet zo. Maar ik ben wel iemand
die onderweg is, net als mijn hoofdpersonen. Ik heb mijn leven lang - ik ben nu dertig
- nooit een plek gehad waar ik kon blijven. Altijd moest ik weer weg. Meestal moesten
de huizen waarin ik een kamer had gevonden, afgebroken worden en stond ik weer
op straat. Zo gaat het ook met de jonge mensen hier in Zürich, die kunnen
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ook nergens wonen, die zijn ook altijd onderweg. Er zijn wel eens mensen die me
vragen waarom ik zo somber schrijf, maar ik kan toch niet het paradijs beschrijven
als ik niets paradijselijks waarneem? Ik zie sinds dertig jaar alleen maar mensen om
mij heen die géén geld hebben, die zich niets kunnen permitteren. Daar wil ik over
schrijven. Ik wil met wat ik schrijf het zelfbewustzijn van dit land doorbreken. Het
is geen kunst het rijkste land van Europa te zijn als je de Derde Wereld uitbuit op de
manier zoals het gebeurt.’
Je bent in je boeken niet erg te spreken over het leven in de stad, maar wat je van
het leven op het platteland laat zien, is toch ook niet erg troostrijk?
‘Natuurlijk is het een moeizaam leven als je een schrale grond moet bewerken om
daar wat schamel gewas op te laten groeien, maar het is altijd beter dan in de stad.
Het is ook de schuld van de stad dat met veeteelt en landbouw zo weinig te verdienen
valt, de prijzen worden door de stad bepaald.’
Je schrijft in je roman Schlatt en vooral in je laatste boek Die Wanderarbeiter heel
erg gedetailleerd over het werk op een goederenstation en in een spinnerijfabriek.
Ken je die wereld uit eigen ervaring?
‘Ik heb allerlei baantjes gehad. Je hoeft maar een maand in een fabriek te werken
om daar alles van te weten, óók wat het betekent als je daar je hele leven opgesloten
bent. Die sfeer van goederenstations en treinen en wat een arbeider daar meemaakt,
ken ik vooral doordat ik heel veel heb geluisterd naar de verhalen van mensen die
daar werken. Ik heb vlak bij het station gewoond en zat veel in cafés waar ze na hun
werk kwamen. Zo'n station is een ideale coulisse voor wat ik met Schlatt heb willen
zeggen. Treinen rijden af en aan, mensen gaan op reis, een rijke wereld trekt aan je
voorbij waar je geen deel aan hebt. Niemand van de mensen die daar werken kan
zich ooit een reis naar het buitenland permitteren.’
In Wandelaar in de alpenregen komen passages voor die de voorstelling van een
zekere idylle inhouden, beelden van geborgenheid en harmonie. Die zijn in je laatste
boek Die Wanderarbeiter niet meer te vinden, daar is de dood de enige uitweg voor
de mensen die je beschrijft. Hoe verklaar je die radicalisering?
‘Dat heeft eigenlijk niets met een ontwikkeling in mijn werk te maken. Het idee
voor Die Wanderarbeiter had ik al in '78. Onder invloed van het harde politieke kli-
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maat toen, dat veroorzaakt werd door de reactie op het terrorisme in Europa, is Die
Wanderarbeiter zo radicaal geworden. Het was geen prettige bezigheid om dat boek
zo te schrijven als ik heb gedaan. Ik heb met dat boek een monument willen oprichten
voor al die mensen die nooit gehoord worden, ik heb een spreekbuis willen zijn voor
de sprakelozen. Voor de arbeiders in dat boek is de dood eigenlijk de enige uitweg.
De dood als troost... maar het is misschien ook een troost als iemand die het boek
leest, kan denken: zo erg als het hier beschreven wordt, kan de werkelijkheid niet
zijn.’

Franz Böni

Kale kamers
Heb je er een voorstelling van wie je boeken lezen en hoe de lezers erop reageren?
‘Ik hoorde laatst van een arbeider, die zijn leven lang in de fabriek heeft gewerkt
en die toen hij Die Wanderarbeiter las, daarin zijn leven beschreven zag. Dat had
hem kracht gegeven, zijn bestaan was erkend. Maar mijn ideale lezer is misschien
wel iemand die normaal nooit een boek leest, een fabrieksdirecteur of een van de
machtigen. Misschien raakt het ze. Ik wil ze hun zekerheid ontnemen, ze hebben een
geïdealiseerde voorstelling van hoe Zwitserland is. Ik wil ook voor de jonge generatie
in de stad schrijven. Die willen lezen wat een mens uit hun midden beleeft, die kunnen
niets beginnen met die modelliteratuur zoals die door schrijvers is voortgebracht, die
zelf altijd als een soort professoren hebben geleefd. Schrijvers als Peter Rosei en
Joseph Winkler in Oostenrijk en ik zijn weer aan het vertellen gegaan, we hebben
ook allemaal zelf doorgemaakt wat we vertellen. We hebben altijd moeten werken
om te overleven en we leven alledrie in kale kamers zonder kind of kraai, zonder
auto...’
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In een van je nog niet gepubliceerde teksten kwam ik de zin tegen: ‘Het leven hier
is als in een schacht, de mensen slaven, en rondom de landgrens stroomt de cultuur
waar we een leven lang naar hongeren.’ Moet ik dat letterlijk nemen? Denk je
werkelijk dat in de andere landen wél sprake is van cultuur en alleen in Zwitserland
niet?
‘In mijn boeken noem ik Zwitserland nooit expliciet want de problemen van de
stad en van de armen en onderdrukten in de fabrieken spelen ook elders. Maar met
die zin die je daar citeerde bedoel ik Zwitserland wél. Cultuur, dat is voor mij muziek
en literatuur. Maar een muziekcultuur bestaat hier niet, popmuziek wordt over de
radio niet uitgezonden, alleen maar die oneindig treurige, zogenaamd vrolijke
alpenmuziek of klassieke muziek uit de vorige eeuw. Soms is er een popconcern in
een van de grote steden omdat dat financieel interessant is. Maar jazz, wat meer de
muziek van mijn generatie is, hoor je niet. Er bestaat hier nergens een jazzband.
Moderne beeldende kunst tref je daarentegen wel aan, maar op de een of andere
manier jut die de jeugd niet op en alleen daarom wordt die hier vertoond.’
In een schets van je, Der Dichter, trof ik de zin aan: ‘Jammer dat hij niet over de
liefde schrijft. Dwazen dat ze zijn! Ook als hij over gekkenhuizen schreef, schreef hij
in werkelijkheid nooit anders dan over de liefde.’ Wat is dat voor liefde die je daar
bedoelt?
‘Liefde voor de medemens, anders zou de schrijver niet schrijven. Schrijven is een
moeizame bezigheid! Die liefde maakt het tot de plicht van de schrijver om te spreken
voor de onderdrukten.’
En wat levert dat moeizame schrijven voor je zelf op?
‘Schrijven bevrijdt je in een nooit eindigend proces van een grote last. Maar de
wereld biedt steeds weer nieuwe weerstanden, zo blijf je bezig. Mijn eerste drie
boeken spelen zich af in nauwe, eenzame dalen, ze vormen een eenheid, een trilogie.
Ze beschrijven de zielstoestand van ingesloten zijn, ze spiegelen ook de toestand
waarin ik mij zelf bevond. Die Wanderarbeiter, m'n laatste boek, is in het vlakke
land gesitueerd. Daar spelen weer andere problemen. De boeken waar ik nu aan werk
heten Die Alpen en Die Residenz. De vertaling Hospiz die al gepubliceerd is, zal een
hoofdstuk van Die Residenz vormen. Nee, Die Alpen is niet een boek dat in de Alpen
speelt, maar de Alpen zijn wel voortdurend zichtbaar in de verte, ze vormen een ver
doel, ze zijn symbool voor wat erachter ligt. Ook de zee kan zo'n symbool zijn, het
verlangen naar een ander leven, ver weg. Voor mij functioneert zo'n beeld nog, als
een vaag begrip van vrijheid. Wat vrijheid werkelijk inhoudt, weet ik niet; misschien
weet ik dat als ik veertig ben.’

Natuur
Hoe zou je het vinden als ik je een romanticus zou noemen?
‘Wat kan het me schelen hoe de mensen me noemen. Maar ik ben natuurlijk toch
in de eerste plaats een realist, mijn roman Schlatt gaat bij voorbeeld over een vlucht
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zonder uitweg. Toch leeft de mens vooral van illusies, en van herinneringen aan
mooie ogenblikken. Als kind heb ik de bergen leren liefhebben. Ik ben niet in de
bergen opgegroeid, anders zou ik ze misschien niet liefhebben maar ze haten omdat
ik bij voorbeeld over steile wegen naar school had moeten ploeteren door hoge
sneeuw of zo. Maar ze waren in de verte zichtbaar, soms, als na dagen van mist en
regen in het laagland plotseling weer een stralende dag aanbrak. Waar moeten
kinderen die in deze tijd in de stad opgroeien hun herinneringen vandaan halen?
Nooit beleven ze iets moois, ze weten niet wat een paard is, ze hebben geen bos waar
ze uren doorheendwalen. Als ze al met vakantie gaan, worden ze met een automaat
de berg op gebracht. Ik kan me een gelukkig leven zonder de natuur niet voorstellen.
Daarom komen er in mijn werk, met uitzondering dan van Die Wanderarbeiter,
natuurbeelden voor.’
In Wandelaar in de Alpenregen en nog meer in Der Knochensammler is de natuur
ook bedreigend en de mensen zitten vol angst en bijgeloof. ‘Ik heb een poos in de
bergen gewoond in de Toscana in Italië. De mensen leven daar heel sterk met
natuurmagische voorstellingen: ze luisteren naar de natuur en voelen zich aan de
natuur onderworpen. Tegenover de voorstelling van de natuur als idylle, zoals ik die
al schilderde en die voor de mensen belangrijk is, heb ik de dreigende natuurkrachten
waar de mensen bang voor zijn als tegenbeelden gebruikt. Maar dat de
hoogconjunctuur ons bevrijd zou hebben van die natuurkrachten, is maar een illusie.
De conjunctuur bedreigt de mens meer dan de natuur. Als de mens niet weer leert
beter naar de natuur te luisteren, zal hij altijd een gemis voelen zonder dat hij er weet
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van heeft wat hij mist.’
Je verhalen, maar ook je roman Die Wanderarbeiter, dragen een parabelachtig
karakter. Welke betekenis heeft die vorm voor je?
‘Niet al mijn verhalen zijn parabelachtig, ik heb ook portretten van mensen
geschreven. Er komen zeer verschillende figuren voor in mijn werk. De figuren die
ik met de letter A. aanduid zijn meestal prototypes; wanneer ik een figuur Franz
noem, dan heb ik mij zelf geportretteerd en de andere figuren, die een naam dragen,
zijn bestaande figuren die ik ooit heb leren kennen en waarbij ik verhalen heb
verzonnen. Maar wanneer ik alleen maar portretten zou schrijven, was ik een
journalist. Door de parabelvorm kan ik het belerende bieden, dan stel ik me op als
een oude man die het leven al kent en over dat leven mededelingen doet aan jonge
mensen. Dat belerende is misschien zoals in het sprookje.’
Is het ook niet een Zwitserse traditie, dat didactische?
‘Dat zal wel zo zijn. Maar mijn voorbeeld is veel eerder zo iets als
Duizend-en-één-nacht dan Gottfried Keller. Misschien leren de jonge mensen van
mij hoe het in werkelijkheid toegaat, ze komen dan misschien wel tien jaar eerder
tot een inzicht en niet als het al te laat voor ze is.’
Wat raad je ze dan aan te doen? De Bahnhofstrasse bestormen of bij de Opera de
ruiten ingooien?
‘In Zürich kunnen ze op die manier niets bereiken, de macht van de banken is veel
te groot. Hier zal altijd rust en orde heersen. Maar misschien kiezen ze ervoor om
niet meer mee te doen aan de consumptiedwang. Als er geen produkten meer gekocht
worden, dan moet er wel iets gaan veranderen. En biologische landbouw bedrijven
in een commune is dan altijd nog heel wat beter dan een of ander zinloos baantje in
de stad.’
Zou je ervoor voelen uit Zwitserland weg te gaan?
‘Veel schrijvers zijn al weggegaan. Urs Widmer, Thomas Hürlimann, Paul Nizon,
Matthias Zschokke bij voorbeeld. Als ze een kans kregen, zouden ze er waarschijnlijk
allemaal vandoor gaan. Ja, ik ook, maar tot dusver heb ik nog geen aanbieding gehad
die mij dat mogelijk maakte.’
■
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Van konijnen en ander nieuws
J.M.A. Biesheuvel
Het is jammer dat het voorjaar op uitbreken staat, want er is een boekje verschenen
dat als geen ander dienst kan doen om bij de warme kachel gelezen te worden. Het
is Hoe de dieren in de hemel kwamen van J.M.A. Biesheuvel, voorafgegaan door
Die Aardige Beer, met houtsneden van Charlotte Mutsaers. Biesheuvel is een groot
en geboren verteller en met deze twee verhalen verdient hij, evenals de dieren waar
hij over schrijft, een plaats in de hemel, dat is zeker. Ik zou de twaalf aardigste
kinderen die ik ken op stoeltjes willen zetten om ze deze twee verhalen voor te lezen,
en daarna nog eens hetzelfde willen doen voor de twaalf aardigste volwassenen die
ik ken. Die Aardige Beer vertelt hoe op een zeer koude winteravond twee konijnen
op weg gaan naar Beer, omdat hun eigen huisje is verbrand en ze nergens anders
weten heen te gaan. Onderweg klagen ze over de kou ‘Maar je moet goed oppassen
dat je geen kou vat,’ merkte Nijn slim op, ‘we zouden eigenlijk een tweede pelsje
moeten dragen. Weet je waar het vooral pijn doet? Bij mijn poepgat, daar is het een
beetje kaal, het is net of ze daar met spelden in prikken, zo koud is het gewoon.’
‘Volgens mij is het wel dertig graden onder nul, misschien wel veertig, het is een
belachelijke temperatuur, en we hebben ons het hele jaar nog wel zo goed gedragen,’
riep Annie door het gefluit van de wind in de struiken heen.
Beer neemt de konijnen vanzelfsprekend in zijn huis, dat In Leven heet, op en maakt
er een gezellige boel voor ze van. Beer is in dit verhaal de grote beschermer, de grote
allesweter met het aardigste en ruimste Berenhart dat je je maar wensen kunt. De
laatste zin van het verhaal is het waard om, zoals nu sommige beginzinnen van boeken
of verhalen de ronde doen, klassiek te worden. ‘En Beer lachte: “Wat een
grappenmakers zijn konijnen toch! En Otter is ook zo'n mallerd om door zijn stoeltje
te zakken. Het leuke van de meeste dieren is dat ze zo aandoenlijk haast niets weten.”’
In Hoe de dieren in de hemel kwamen gunt Biesheuvel ons een kijkje in de hemel,
waar het soms ook heel moeizaam toegaat, maar waar uiteindelijk toch alles, álles,
goed komt: ‘Zo het al vaak prettig en mooi was geweest in de hemel, werd het er nu
pas aangenaam en echt heerlijk!’ In de twee verhalen klinkt een schrijnend medelijden
door met alles wat klein is en zich niet kan verweren in de wereld. En de taal is zo
precies die van kinderen en andere volwassenen, met onverwachte en scherpzinnige
wendingen, dat je heel vaak moet lachen, maar niet precies weet of je niet aan het
huilen bent. Het boekje is prachtig uitgegeven en de houtsneden van Charlotte
Mutsaers van Nijn en Annie, tegen de koude optornend in de donkere nacht,
verdwijnen niet gauw van het netvlies. (Meulenhoff f 15, -)

Houtsnede van Charlotte Mutsaers
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Reve aan Dr. Ida G.
Een van de uitgesproken karaktereigenschappen van de vele uitgesproken
karaktereigenschappen van Gerard Reve is zijn hartstocht voor het jennen. Gevleugeld
is zo langerzamerhand zijn uitspraak tegen een doodzieke Teigetje, dat ie niet zo
moest hoesten en kuchen... want ‘een zieke vriend kan ik altijd krijgen’. Bij uitgeverij
Veen is een hardkaftboekje met versierd binnenwerk verschenen, zestien pagina's
dik, waarin twee brieven van Gerard Reve zijn opgenomen. Het boekje, zo meldt het
colofon is gemaakt voor vrienden van Gerard Reve en uitgeverij Veen. Het boekje
is niet in de handel en de oplage ervan bedraagt driehonderd exemplaren, genummerd
en gesigneerd door de auteur. Het boekje dat ik voor me heb liggen is gesigneerd
door de auteur en draagt het nummer 301. Hoeveel grappen Reve tegelijkertijd
uithaalt, valt nooit precies te vertellen. Het is getiteld Zeergeleerde Vrouwe en bestaat
uit twee brieven aan ‘Dr. Ida G.’. De eerste brief is niet langer dan een halve pagina,
waarin Gerard Reve aan de ‘Zeergeleerde Vrouwe’ enkele gedichten van zijn hand
voorlegt met het verzoek haar oordeel over de gedichten te mogen vernemen. De
tweede brief is gedateerd 22 september 1981 en geschreven in Sea View, het door
Reve aangekochte zeefort aan de rand van Harwich. Daarin dankt hij de ‘Zeergeleerde
Vrouwe’ voor haar antwoord, belooft haar niet meer lastig te vallen met volgende
brieven, en vertelt hij wat over de huizen die hij bezit.
Het is zeer goed mogelijk dat deze twee brieven werkelijk verstuurd zijn en dat
‘Dr. Ida G.’ werkelijk op het verzoek van Gerard Reve is ingegaan. Je weet bij Gerard
Reve nooit wat er nu precies waar is. Maar diep in de nacht van die 22ste september
1981, eigenlijk in het eerste uur van die nieuwe dag, 23 september, heeft Reve
opnieuw de dop van zijn vulpen getrokken om nog een vervolgbrief te schrijven,
beginnend met de woorden ‘Ja, wat die Prijs betreft. Het is volgens mij een
twijfelachtige onderscheiding: kijkt U de lijst van bekroonden maar eens na.’ In dat
na-middernachtelijk uur van de 23ste september breekt onstuitbaar de hartstocht van
het jennen door. Eerst over de Prijs, de P.C. Hooftprijs, die ‘Dr. Ida G.’ in 1979
ontving en Gerard (toen nog) Kornelis van het Reve in 1968. ‘En dan te bedenken
dat het bedrag allerminst een kompensatie is van de schade. Schade ja, want het
publiek denkt, zelden ten onrechte: “Dat is onleesbare intellektuelenschrijverij.”’
Dit is de eerste speldeprik. Dan volgt een iets hardere kwelling: ‘Het verkrijgen van
die Prijs heeft U waarschijnlijk levenslang van het publiek vervreemd, en Uw werk
ligt dan ook bij De Slegte.’ Maar dan komt Gerard Reve pas goed op gang en vertelt
hij de ‘Zeergeleerde Vrouwe’ hoe hij de jonge vriendin van zijn eigen ‘zoon’ (23
jaar oud) bekend heeft; uitgebreid schildert hij dat; stelt vragen of zij ook wel eens
verlangt ‘aan de liefdesvriend van een door U aanbeden vriendin Uw lichaam veil
te geven?’ (...) ‘Het moet haast wel, want Uw verzen zijn vol van onvervulde
verlangens.’ En ten slotte geeft hij haar adviezen over de titels van haar dichtbundels
die zij slecht kiest. Het is bekend van Reve dat hij dat graag doet, adviezen geven
over titels. In Het lieve leven raadde hij ooit Ab Visser aan, zijn boek toch vooral
niet ‘Wat moet ik er mede’ te noemen: ‘Maar als jij het al niet weet, hoe moet de
lezer er dan uitkomen? Negatieve titels zijn verkeerd.’ En als voorbeeld van een
positieve titel noemt hij aan Ab Visser dan zijn eigen werk ‘De taal der liefde’. Dat
is een goede titel omdat de mensen dan denken: ‘Ik heb wel geen studiehoofd, maar
het kan toch geen kwaad die taal eens te leren.’
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Houtsnede van Charlotte Mutsaers

Aan ‘Dr. Ida G.’ schrijft Reve dat de titel De Slechtvalk van een van haar
dichtbundels uitermate slecht gekozen is. ‘Ieder gelooft zijn valk een uil te zijn, dus
er zullen stellig mensen zijn, die wel een boek onder de titel “De Valk” willen kopen
(...) Maar wie wil een “Slechtvalk”? (...) Zelfs als men een Valk is, noem ik het
onverstandig het eigen nest te bevuilen.’
Het is een hele mooie brief, van Gerard Reve, maar een jenbrief dat wel. Er schuilt
kwaadaardigheid in Gerard Reve en de ‘Zeergeleerde Vrouwe’ zal dat niet op prijs
weten te stellen. Integendeel.
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Amerikaanse letterkunde
T.A. Birrell is hoogleraar in de Engelse en Amerikaanse letterkunde aan de
Universiteit van Nijmegen. Van hem is jaren geleden het boek Engelse letterkunde
verschenen, een handzaam standaardwerk over de Engelse literatuur. Bij Het Spectrum
is nu van T.A. Birrell Amerikaanse letterkunde uitgekomen, een overzicht van
Amerikaanse dichters, romanschrijvers en toneelschrijvers van de zeventiende eeuw
tot nu. Het is geen volledig overzicht, T.A. Birrell is duidelijk selectief te werk gegaan
en verantwoordt dat ook in zijn bibliografie. Zo heeft hij bij voorbeeld van de
naoorlogse schrijvers alleen zijn essays over J.D. Salinger en Saul Bellow opgenomen.
Het aardige van Amerikaanse letterkunde is dat het een erg goed leesbare inleiding
op de Amerikaanse schrijvers en dichters is, en dat de tekst van T.A. Birrell niet van
enige humor gespeend is. Over Saul Bellow vermeldt hij dat deze sinds 1962
verbonden is aan de Universiteit van Chicago ‘waar hij als hoogleraar zitting heeft
in het Comité voor Sociaal Denken - wat dat ook moge zijn’. En over Emily Dickinson
schrijft hij naar aanleiding van haar taalgebruik: ‘Ze zou het gesprek tussen Humpty
Dumpty en Alice volkomen begrepen hebben. “Als ik een woord gebruik,” zei
Humpty Dumpty op een tamelijk minachtende toon, “betekent het precies wat ik het
verkies te laten betekenen - niets meer en niets minder.” “Het is de vraag,” zei Alice,
“of je woorden zoveel verschillende dingen kunt laten betekenen.” “Het is de vraag,”
zei Humpty Dumpty, “wie de baas wordt - dat is alles.”’ Hetzelfde korte dialoogje
uit Trough The Looking Glass komt ook voor als motto bij een taalfilosofisch opstel
van Alice ter Meulen in het nieuwe nummer van Raster (20). Het is altijd plezierig
als mensen die met de wetenschap omspringen, er blijk van geven ook met de
literatuur weg te weten.

Raster
Het nieuwe nummer van Raster (20) heeft een boeiende inhoud. Behalve
bovengenoemd opstel van Alice ter Meulen, staan er gedichten in van Hans Bakx,
J. Bernlef, Lawrence Raab, H.H. ter Balkt, en Hans Tentije. Jan H. Mysjkin schreef
een essay ‘Het vers in de krisis van het vers’. Wilfred Oranje en Italo Calvino
schrijven beide in dit nummer over de tekenaar-met-de-geraffineerde-kinderpen,
Saul Stemberg. In Raster staan ook Oefeningen van J.F. Vogelaar. Oefeningen waarin?
In het dagboekschrijven, zoals de ondertitel van het stuk van J.F. Vogelaar vermeldt.
Dat is merkwaardig, want het dagboekschrijven valt toch te rekenen onder de meer
‘burgerlijke’ genres van literatuur en J.F. Vogelaar is de laatste onder de Nederlandse
schrijvers op wie het woord ‘burgerlijke literatuur’ van toepassing is. Maar zoals te
verwachten zijn het meer kritische notities dan een traditioneel dagboek, over literatuur
en andere mechanismen. Ook het dagboekschrijven zelf wordt aan een kritisch
onderzoek onderworpen. Slechts één keer lijkt het op een echt dagboek, als Vogelaar
klaagt dat hij al dagen bijna niet kan zitten van de pijn. O nee, en nóg een keer als
hij schrijft: ‘Ik schrijf dit dagboek met tegenzin. De oneerlike eerlikheid hangt me
nu al de keel uit. Voor wie schrijf ik? Als het voor mezelf is, waarom publiceren? En
als het voor de lezer is, waarom doe ik dan alsof ik met mezelf praat?’ Wie die een
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dagboek heeft bijgehouden en dat terugleest, komt dergelijke verzuchtingen niet met
de regelmaat van de klok tegen?
DOESCHKA MEIJSING
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13.00 u. Zaal D.018. Verteltechnieken
Actuele stromingen in de Nederlandse Literatuur II
Veertig door Kees van Kooten Uitgever: De Bezige Bij, 124 p., f 17,50
Carel Peeters
In ons college over de Actuele Stromingen in de Nederlandse Literatuur bespreken
we vandaag de nog maar kort geleden verschenen bundel met drie korte verhalen
van de inmiddels al weer veertigjarige schrijver Kees van Kooten, getiteld Veertig.
De verhalen in deze bundel kunnen we indelen in drie categorieën. Het eerste is
een existentialistisch-formalistisch verhaal met sociopsychologische aspecten en is
getiteld ‘L'ecrivain’, een titel die al direct aangeeft tot welke ‘écriture’ (‘schriftuur’)
Van Kooten behoort: tot die stroming in de hedendaagse literatuur die het schrijven
zelf ter discussie stelt en sceptisch staat ten opzichte van het menselijke en
maatschappelijke materiaal waarmee gewerkt wordt. Het is existentialistisch omdat
Van Kooten vanuit een subjectivistisch standpunt zijn eigen schrijverschap onder de
loep neemt - de hem opgedrongen rol van schrijver, de twijfel of hij wel talent genoeg
heeft om aan dit verwachtingspatroon te voldoen et cetera. Het is formalistisch omdat
Van Kooten de formeel-technische aspecten van het schrijven van een verhaal in een
verhalende vorm behandelt, met name die structuren die immanent zijn aan wat
Umberto Eco noemt de storia comica.

Kees van Kooten, tekening Siegfried Woldhek

Kenmerkend daarvoor is de zogenaamde gratuito-uitweiding waarbij een verhaal
onderbroken wordt door zaken die helemaal niet ter zake doen. Bij voorbeeld: na
verteld te hebben dat hij van zijn vrouw op zijn verjaardag twee weken schrijven
cadeau heeft gekregen, te volbrengen in een Frans hotel in de Vogezen, ontstaat er
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een nauwelijks merkbare breuk in het verhaal waarin Van Kooten
vakantieherinneringen ophaalt. De betekenis van deze gratuito-uitweiding binnen de
structuur van het verhaal is op het niveau van de betekenis dat de schrijver opziet
tegen zijn taak het schrijven op te vatten en liever met vakantie gaat. Deze
verhaal-structuur wordt in het hele verhaal volgehouden en is een afspiegeling van
de betekenis-structuur: het verhaal is opgebouwd uit afleidingsmanoeuvres die men
kan benoemen als ‘Ik wil naar huis’, ‘ik kan het niet’, ‘was m'n moeder maar hier’,
‘wat is het papier toch wit’ en ‘de schrijfmachine is ziek’. In de loop van het verhaal
wordt de sociologische achtergrond van het verhaal honderdtachtig graden gedraaid
en is het motief werk verandert in vakantie. De emotionele laag van het verhaal komt
vanaf dat moment onder druk te staan, gegeven het feit dat de schrijver zijn gedachten
verplaatst van de werk-immanente pro-
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blemen naar een Franse instructrice verbonden aan een rijschool ter plaatse. De
emotionele laag krijgt er dan een extra dimensie bij want de schrijver kan op slag
niet meer autorijden. Voor de opbouw van het verhaal is deze auto-matische black-out
functioneel: de schrijver raakt verward - een sterke metafoor van de verwarring van
de hedendaagse schrijver in een postkapitalistische samenleving - en begint
Nederlandse zinnen met een Franse zinsbouw uit te spreken, wat uiteindelijk tot een
climax komt in een snelle aftocht naar huis en haard.
Het tweede verhaal is getiteld ‘Prostatitis!’ en behoort tot de categorie van de
medische case-histories, in het bijzonder van de kwaal die in de titel genoemd wordt.
Er valt thematische verwantschap met het eerste verhaal aan te wijzen, met name
waar de sociologische omstandigheden van het schrijverschap aan de orde zijn. Een
ziektegeschiedenis in de letterlijke zin kunnen we het echter niet noemen, omdat het
hier eerder gaat om een verhaal waarin een patiënt vertelt over het leven met de
kwaal. Het vertellerstandpunt is hierbij essentieel: we hebben niet te maken met een
auctoriale, maar met een ik-verteller. De structuur van het verhaal is ook hier sterk
betrokken op de betekenislaag: de verteller wordt totaal in beslag genomen door zijn
kwaal en vertelt deswege rechttoe, rechtaan zijn verhaal; de gratuito-uitweiding is
nagenoeg afwezig, al moeten de jeugdherinneringen wel als zodanig worden
aangemerkt, ook al wekken ze de schijn het rompverhaal te gaan overvleugelen. Is
het verhaal in technische zin niet uitzonderlijk, de aandacht richt zich daardoor vanzelf
op de behandeling van het thema. Dat is niet eenduidig en splitst zich in tweeën: de
thematische lijn samenhangend met de kwaal van de titel, en de lijn betreffende
typische ervaringen van een hedendaagse schrijver die ergens moet voorlezen, met
de daarmee gepaard gaande sociale contacten met het lezerspubliek, hoe vluchtig
ook. Het is met name in de twee thematische lijn dat de ik als vertellersinstantie
belangrijk is omdat de werkelijkheid daardoor rechtstreeks wordt waargenomen en
niet indirect via de auctoriale. Het is door de stroom van het bewustzijn - stream of
consciousness - dat het contact met de dames van een leesclub direct tot stand komt,
wat beeldende typeringen oplevert, zoals Mevrouw Supplementshoek, Mevrouw
Ogengroot, Mevrouw ter Jasje, Mevrouw Pleegzuster. ‘The smell of succes’ die de
schrijver in deze omstandigheden ondergaat, maken we juist vanwege het directe
vertellerstandpunt ‘op de huid’ mee. Voor de medische wetenschap én voor de
Medische Encyclopedie is ‘Prostatitis’ een belangwekkend ego-document omdat de
kwaal na een succesvolle behandeling uit de wereld is geholpen. Romantechnisch is
het minder interessant.
Het derde verhaal, ‘Willem’, behoort tot de categorie
naturalistisch-sentimentalisme. Het is een verhaal over een... hond. Of de
literatuurwetenschap zich ook moet bezighouden met verhalen over niet-mensen is
een legitieme vraag, maar die zal vandaag niet behandeld worden. Feit is dat we
ermee geconfronteerd worden en de moeilijkheid niet uit de weg zullen gaan. Met
dit verhaal plaatst Van Kooten zich in een andere schriftuur, de schriftuur van de
schrijver van Lassie en die van Thomas Mann. Receptie-esthetisch beschouwd is het
naturalistisch-sentimentalisme een belangrijke categorie omdat het lezers aantrekt
van diverse soorten, maar de vraag kan hier gesteld worden of men in verband met
dit verhaal over het sentimentalisme heen kan kijken en zal zien dat wat hier
beschreven wordt, méér is. De hond in dit verhaal is niet een hond, maar dé hond.
Dé hond bestaat niet, zal men zeggen, in dit verhaal echter is het wel degelijk de
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mythe van de hond waar het om gaat. De ‘Willem’ geheten hond is een zogenaamd
‘krijgertje’, dat wil zeggen een hond die men niet zelf gekozen heeft vanwege zijn
leuke snuit, maar een hond die men gekregen heeft. In dit geval kreeg de schrijver
hem van zijn moeder die hem weer had geërfd van overleden buurtbewoners. Willem
woont jaren bij de schrijver en zijn gezin, en wat we nu in dit verhaal meebeleven
is het tragische verhaal van zijn stervensbegeleiding. De schrijver doet iets wat
zeldzaam is in de sentimentalistische literatuur: hij zorgt dat het medelijden van de
lezer te dragen is door de manier waarop hij het verhaal vertelt. De dood wordt erdoor
overwonnen.
Het is de grote verdienste van de nog jonge schrijver Van Kooten dat het succes
niet fnuikend is voor zijn schrijverschap en dat hij zich zelf trouw blijft.
Hoewel het in de literatuurwetenschap niet tot de goede gebruiken behoort, moeten
we voor deze gelegenheid maar eens een uitzondering maken en een literair
waardeoordeel uitspreken: alle drie de verhalen zijn hoogtepunten in het genre van
de storia comica.
■
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De blauw geruite kiel
Zesde jaargang nummer 12
De mislukte staatsgreep in Suriname
Kees Schaepman
Je zult het wel in de krant gezien hebben: een mislukte staatsgreep in Suriname.
Foto's van militairen op de voorpagina's en verwarde berichten op radio en televisie.
Suriname is een jong land: het werd pas in 1975 onafhankelijk. Vroeger was het
een kolonie van Nederland. Het staatshoofd, dat was toen de Nederlandse koningin.
En in de hoofdstad Paramaribo zetelde een gouverneur die door de Nederlandse
regering in Den Haag benoemd werd. Suriname was, in vergelijking met andere
landen in Latijns Amerika, een rustig land. Geen revoluties, geen tanks en
pantserwagens op straat, geen aanslagen op de gouverneur. Rust was wel zo ongeveer
het enige wat Nederlanders in Suriname brachten, verder haalden ze er vooral dingen
weg. Behalve rustig was Suriname dan ook doodarm.
Doodarm is Suriname nog altijd, rustig is het al lang niet meer. In 1980 greep het
leger de macht en werd de volksvertegenwoordiging naar huis gestuurd. Die coup
werd gevolgd door een stroom van andere - mislukte - staatsgrepen of geruchten
daarover. Terwijl het toch allemaal heel overzichtelijk lijkt: een groot land (vier keer
Nederland) met een kleine bevolking (in Amsterdam wonen meer dan tweemaal
zoveel mensen als in Suriname) en een nog kleiner leger (het telt nog geen duizend
man). Dat moet toch makkelijk te besturen zijn, in Zeeland (dat bijna net zoveel
inwoners heeft als Suriname) wordt toch ook niet voortdurend het provinciehuis
bezet door opstandige politie-officieren.

Bouterse en Horb, leden van de Nationale Militaire Raad (foto Steye Raviez)

Waarom lukt het dan niet om in Suriname de rust te bewaren? Het antwoord is
eenvoudig: Suriname is alleen in schijn overzichtelijk. Het aantal inwoners - dat zegt
niet zoveel. Je kunt in een flatgebouw met honderd inwoners al ruzies krijgen die
uitlopen op moord en doodslag. En in Suriname zijn nogal wat voorwaarden voor
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forse ruzies aanwezig. Allereerst is er de armoede. Bovendien wordt het land bewoond
door verschillende bevolkingsgroepen, die zelfs hele verschillende talen spreken. De
tegenstellingen tussen de grootste groepen (Creolen, Hindostanen en Javanen) zijn
in de tijd dat Nederland de baas was bovendien vaak aangewakkerd. Verdeel en heers
noem je dat: een verdeelde bevolking zou niet zo snel in opstand komen tegen het
koloniale gezag. In Suriname bestaan diepe geloofsverschillen. Er heersen volledig
uiteenlopende ideeën over de toekomst van het land. Er zijn grote verschillen in
opleiding. Een deel van de bevolking is niet of nauwelijks naar school geweest. Een
ander deel is juist wel langdurig opgeleid, maar in Nederland. En heeft daardoor
jarenlang niet in het eigen land gewoond. Dat leidt tot vervreemding: Nederland en
Suriname verschillen nogal van elkaar en wanneer je als Surinamer zes jaar in
Nederland gestudeerd hebt, kan je makkelijk het leven in je eigen land ontwend zijn.

Al lang voor de onafhankelijkheid werd Suriname verscheurd door spanningen. Dat
was de erfenis van de eeuwenlange Nederlandse overheersing die het land meekreeg
bij de onafhankelijkheid. De geschiedenis van andere landen leert dat in zo'n chaos
van opgepotte ruzies en onverwerkte vetes eerder met geweren dan met woorden
geargumenteerd wordt.
■

Geen werk lozen, maar werk maken 2 Het Klussenkollektief
Marjo van Soest
Last van een lekkend dak? Een tuin die nodig gespit moet worden? Houtwerk dat
schreeuwt om een lik verf? Wie in Utrecht woont en geen geld heeft om voor al deze
werkjes een geschoold persoon in te schakelen, kan terecht bij het Klussenkollektief.
Het Klussenkollektief bestaat vanaf februari 1981. Er werken jongeren tussen de
zestien en zevenentwintig jaar, die eerst werkloos waren. Doel: zinvol werk bieden,
tegen een redelijk loon (150 à 200 gulden netto boven het minimum-jeugdloon).
Voor vijf gulden per uur knappen de jongeren van het Klussenkollektief allerlei
karweitjes op bij mensen met een smalle beurs. Ze vervangen gebroken ruiten, doen
kleine repaLees verder op pagina 64
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raties aan hang- en sluitwerk van deuren en ramen, ontstoppen putten en goten.
In drie grote wijken van Utrecht is er een klussenwerkplaats. De klussers gaan
niet alleen op pad, maar krijgen in de centrale werkplaats in de Domstraat ook les in
elektra, timmeren, tegelzetten, stucadoren, schilderen, behangen, enzovoort. Geen
erkende opleiding, maar dat gaat veranderen. Er wordt bekeken of er met de
streekscholen, waar je vier dagen bij een baas werkt en één dag vak-onderwijs krijgt,
niet iets geregeld kan worden.
Het Klussenkollektief in Utrecht is een van de ruim veertig projecten voor werkloze
jongeren waarover we ook vorige week schreven. Deze projecten krijgen subsidie
van het ministerie van Sociale Zaken en ze bieden werk aan bijna 600 jongeren die
anders van een uitkering zouden moeten leven.
Bedenkers van dit alles zijn jongeren uit de vakbond. Er is genoeg zinvol werk te
doen waar veel mensen wat aan hebben, als er maar geld voor wordt vrijgemaakt, is
hun redenering. Het ministerie had er wel oren naar en trok dertig miljoen gulden
uit voor deze projecten. Vanaf volgend jaar wordt dat vijfendertig miljoen gulden.
Een van deze projecten is dus het Klussenkollektief in Utrecht. Ze vangen daar
eigenlijk twee vliegen in één klap: ze zorgen dat er werk is voor jongeren die anders
moeilijk aan de slag zouden komen, en ze verbeteren iets aan de woonsituatie van
mensen met een minimuminkomen.
De jongeren uit het Klussenkollektief hebben meestal een afgebroken opleiding. Wie
er gaat solliciteren, maakt precies het omgekeerde mee als op de gewone arbeidsmarkt.
Hoe minder opleiding en ervaring, en hoe langer werkloos, hoe meer kans om
aangenomen te worden. Er werken elf meisjes en elf jongens. ‘Dat is geen toeval,
dat er evenveel meisjes als jongens werken. Wij vinden meisjes net zo geschikt voor
de technische vakken,’ zegt coördinator Jan Ravensteyn.
‘In het begin hadden de jongens de neiging om tegen de meisjes te zeggen: dat
kan ik veel beter. Dat is nu wel over. Een tijdje geleden gingen twee jongens ergens
een lekkend dak repareren. Daarna lekte het nog harder. Toen zijn er twee meisjes
op afgegaan en die maakten het prima in orde. Meisjes zijn in dit werk bescheidener
en secuurder, ze durven ook eerder om raad te vragen. Terwijl de jongens gauwer
geneigd zijn de boel in de soep te laten lopen als ze iets niet weten.’
Het Klussenkollektief is gehuisvest in een groot pand met twee
[Vervolg op pagina 65]

Storm op zee
Gerard Brands
Wat hoge golven betreft zijn zeelieden wel wat gewend. Als er een storm opsteekt,
weten ze van tevoren dat hun schip over bergen en door dalen van wild zeewater
moet varen. Het gekke is dat reuzengolven ook wel eens onverwacht opdoemen in
een kalme zee. Mogelijk worden die veroorzaakt door een vulkanische uitbarsting
op de bodem van de oceaan. Het is helemaal niet leuk wanneer zo'n enorme berg van
water zich plotseling op een schip stort. Dat overkwam bij voorbeeld het schip Rosina
een keer in de Atlantische oceaan. De hele bemanning werd in zee gespoeld behalve
één matroos die toevallig ziek in zijn kooi lag.
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Hoe weet men eigenlijk hoe hoog een golf is? Op de centimeter kan men dat
natuurlijk niet meten. Maar als bekend is hoe hoog de brug van een schip of het
kraaienest zich boven de zeespiegel bevindt en een golf is net zo hoog of hoger, dan
is het niet zo moeilijk een betrouwbare schatting van de golfhoogte te maken.
De hoogste golf die ooit tijdens een orkaan is gemeten, was 34 meter van dal tot
top. Moet je nagaan: dat is zo hoog als een flatgebouw van zes of zeven verdiepingen.
Als zeeman loopje altijd het risico een keer zo'n golf te ontmoeten. Dan moet je maar
hopen dat het goed afloopt. En denk niet dat een groot schip er minder last van zal
hebben dan een klein schip. De Noorse tanker Wilstar was een mammoetschip van
132.000 ton, dat in een zware storm in de Indische Oceaan terechtkwam. Flinke
golven beukten op het schip, toen de zee zich opeens leek te openen, vertelde de
kapitein later. Het enorme schip dook de afgrond in en op dat moment rees een
gigantische golf uit zee op. De Wilstar boorde zich met een daverende klap in de
muur van water. Horen en zien verging en toen het schip weer uit het water te
voorschijn kwam, was het grootste gedeelte van de boeg verdwenen. IJzeren platen
van twee-en-een-halve centimeter dik waren opgerold alsof ze van blik waren en
ijzeren spanten waren geknapt als luciferhoutjes. De Wilstar overleefde het avontuur.
Honderden andere schepen zijn in de loop der jaren spoorloos verdwenen. Je kunt
ervan op aan dat in de meeste gevallen een reuzengolf ze heeft opgeslokt.

Tekening The Tjong Khing

Gelukkig haalt de zee ook wel eens een grapje uit. In september 1958 voer een
klein schip van het zuidelijkste puntje van Portugal naar het noorden. Er woei een
krachtige wind, die na verloop van tijd nog toenam. De zee werd steeds ruwer en de
golven sloegen over het schip. Opeens zag de kapitein recht vooruit een stuk zee
zonder schuimkoppen op de golven. Even later bevond hij zich met zijn schip in
volkomen rustig water. Hij kon zijn ogen niet geloven. Het leek wel een kanaal van
een paar honderd meter breed dat zich uitstrekte tot de einder. Drie uur lang voer hij
zonder een spatje aan dek in een laan van rustig water, terwijl links en rechts van het
schip de zee kolkte.
■
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[Geen werk lozen, maar werk maken 2 Het Klussenkollektief
(vervolg)]
verdiepingen. Er zijn verschillende kantoren en een grote moderne werkplaats. Het
ziet er allemaal nieuw, licht en vrolijk uit. De verbouwingen zijn door de jongeren
zelf gedaan, met hulp van gevorderde vaklui.
Jan Ravensteyn: ‘We werken hier prettig, iedereen heeft er aardigheid in. Soms
zijn er wat kleine strubbelingen. Sommigen namen hun hond mee als ze op karwei
gingen. Dat kan natuurlijk niet, je kunt niet bij mensen voor een fris, nieuw behangetje
zorgen terwijl in de tussentijd de hond op het tapijt zit te piesen of een diep gat in
de tuin graaft.’
Ze zijn allemaal tevreden met hun baan en willen het nog een hele tijd blijven
doen. En later? De meesten willen zich echt gaan bekwamen in een vak. Enkelen
dromen ervan hun eigen kleine bedrijfje te beginnen. Een meisje heeft besloten dat
ze toch liever kapster wil worden. Hoe langer ze hier ervaring opdoen, hoe groter de
kans dat ze straks ook weer ergens anders een baan kunnen krijgen. Jan Ravensteyn:
‘We gaan ervan uit, dat ze hier voorlopig kunnen blijven werken. Het is wel zo, dat
deze projecten maar voor vier jaar geld krijgen van het ministerie. Daarna moeten
ze zichzelf kunnen bedruipen en lukt dat niet, dan houdt het op. Volgens deze regeling
zouden wij dus in 1984 niet meer kunnen bestaan, want wij kunnen onmogelijk
zonder subsidie. Wij klussen voor vijf gulden per uur, daarmee kunnen wij nooit de
salarissen voor onze tweeëntwintig jongeren en de vier stafmedewerkers betalen.
Maar het gemeentebestuur van Utrecht vindt het soort werk dat wij doen belangrijk,
ze willen het zelfs nog iets uitbreiden. Dus er is een kans dat we na 1984 subsidie
krijgen van de gemeente.
De meeste “klanten” zijn heel tevreden met ons. Alleen al het idee, dat je het
Klussenkollektief kunt bellen als je kraan aan een nieuw leertje toe is, of je plee
verstopt zit. Dat je niet dagenlang hoeft te wachten op een loodgieter. We hebben
het heel druk, de eerstkomende zes weken kunnen we er geen klussen bijnemen.
Of we geen concurrentie vormen voor bestaande bedrijfjes? Ach, wij werken voor
mensen die toch geen dure vaklui kunnen betalen, dus die hoeven door ons heus geen
droog brood te eten. We zijn hooguit concurrentie voor mensen met een uitkering
die er stiekem betaald werk bij doen, de zwartwerkers. Maar daar liggen we niet
wakker van.’
Vorige week werd bekend dat het ministerie van plan is om de jongeren die nu in
de experimentele arbeidsprojecten werken te ontslaan en er steeds anderen, telkens
voor een jaar, tijdelijk werk te laten vinden. Een soort estafette op de arbeidsmarkt.
Net als je als werkloze jongere even aan werk gesnuffeld hebt, moet je plaatsmaken
voor een andere werkloze jongere. Aangenaam kennis te maken, de vreugde was van
korte duur, over een jaar sta je weer op straat met een uitkering; een ervaring rijker,
een baantje armer. Jammer maar helaas...
Jan Ravensteyn: ‘Als dit plan doorgaat, gooit het ministerie alles overboord waar
deze regeling eigenlijk voor bedoeld was. De arbeidsprojecten moesten échte banen
scheppen, waar jongeren blijvend werk kunnen vinden. Daarom hebben wij onze
jongeren ook arbeidscontracten aangeboden voor onbepaalde tijd. Daar komt bij dat
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een jaar veel te kort is om én een vak te leren, én zoveel ervaring in een baan op te
doen dat je straks ook ergens anders aan de slag kunt.’
Het is dus niet zo'n slim plan van het ministerie. Want hoe kunnen al deze
arbeidsprojecten dan in de toekomst echte kleine bedrijfjes worden, die zonder
subsidie kunnen rondkomen?
Het ministerie wil toch niet al haar goede geld gaan besteden aan oefenruimtes
waar jongeren even mogen snuffelen aan werk? Is het soms allemaal zo duur, kan
het ministerie al die subsidie niet missen? Dat kan het probleem niet zijn. De jongeren
krijgen nu hun salaris uit de subsidiepot van het ministerie. En als ze straks op straat
staan krijgen ze een uitkering, dat is ook veel geld, alleen uit een andere pot.
■

In de richting van de zon
Jolet Leenhouts
Van de zomer ben ik in de Verenigde Staten geweest en heb daar een
Sunrisedance ceremonie meegemaakt in het White Mountain Apache
Reservation. Een Sunrisedance is een ceremonieel feest dat gehouden wordt
voor een meisje dat voor het eerst ongesteld geworden is.
Het is avond. Bij de Old Fairground zijn veel auto's en veel dronken mannen. We
zijn wat te laat voor de ceremonie. Het meisje, voor wie deze Sunrisedance ceremonie
gehouden wordt, staat in een grote kring. Ze is een jaar of twaalf. Haar peetmoeder
staat naast haar. Het is een oudere vrouw, die haar bij de ceremonie steunt. Achter
haar staan een paar mannen, onder wie de medicijnman. Sommige mannen spelen
op de drum en zingen.
De kring bestaat uit mannen, vrouwen en kinderen en op de maat van de muziek
stapt iedereen heen en weer. Het is een stappend soort dansen, vòòr en achteruit. Als
het begint te plensregenen is alles afgelopen. De volgende morgen om half zes, het
begint al licht te worden, komen we weer terug. De ceremonie zou bij zonsopgang
verder gaan.
Er zitten wat mensen bij een vuur, een paar jongens vechten, wat dronken mannen
en vrouwen scharrelen rond, sommigen met een fles in de achterzak. Mary, een vrouw
van een jaar of zestig, behoorlijk dronken, komt naar ons toe.
‘Vroeger begon de Sunrisedance veel vroeger, als de zon opkwam, nu is alles anders.
Mijn dochter is getrouwd met een blanke man, ze wil maar één kind. Dat vindt ze
wel genoeg. Alles is anders.’
Om een uur of zeven wordt alles klaar gemaakt voor de Sunrisedance. Het meisje,
om wie alles draait, wordt gebracht met de auto. Ook de zangers, drummers en de
medicijnman komen.

Met haar gezicht naar de zon staat ze daar dan, naast haar een vriendinnetje. Achter
haar de mannen, de enigen die nuchter zijn. De medicijnman staat met een blikje
Sevenup in zijn hand.
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Voor haar het kleed met daarop een dierenhuid, daarvoor een lange rij kistjes en
dozen met blikjes drank, snoep en fruit.
Er zijn nog niet zoveel mensen als het dansen begint. Langzamerhand wordt het
drukker. De vrouwen dansen mee, elke keer als de muziek weer begint. De gezangen
zijn de gebeden, die hulp vragen om te zorgen, dat Clarilyn een sterke vrouw wordt,
een vrouw die goed voor het huishouden zorgt, een vrouw, die gezonde kinderen
baart. In de kring lopen twee mannen rond met mandjes sigaretten. De tè dronken
jongens worden weggestuurd. De mensen trekken me mee de kring in, ik dans mee.
Een oude vrouw zegt dat ik goed moet dansen om het meisje te helpen en te steunen.
Er zijn nog meer blanken gekomen, met fototoestel, tape-recorder en al. Het dansen
gaat tot een uur of tien door. Het wordt heet. Clarilyn en haar vriendin dansen door,
het ge-
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zicht naar de zon. Clarilyn ziet er moe uit. Als ze even rusten veegt haar vriendin
Clarilyns gezicht af met de doek, die aan haar jurk hangt. Zij mag dat zelf niet doen.
Zij moet uitgeput raken, dat is, denk ik, het reinigende van de ceremonie. Die avond
danst Clarilyn met de Crown Dancers, de goede geesten uit de bergen. Het regent
en het onweert. Dronken indianen rijden rond in auto's.

Tekeningen Jolet Leenhouts

Ze vertrekken en de volgende morgen gaat alles verder. Weer staat ze daar, haar
gezicht naar de zon. Samen met haar vriendinnetje. Vóór haar haar vader, die met
haar danst. Hij heeft twee adelaarsveren in zijn hand. Clarilyn is uitgeput. Voor haar
staan vier palen, boomstammen aan de top samengebonden (beschilderd in wit, zwart,
groen en geel), de openingen elk in een windrichting. Na uren verandert de ceremonie.
Clarilyn moet op haar knieën gaan zitten en zo danst ze verder. Haar handpalmen
open naar voren, om de zon te ontvangen. Ze is dood- en doodmoe. Haar vriendinnetje
zit aan de kant op de ijskist cola te drinken.
De peetmoeder verzorgt Clarilyn. Vier dagen mag ze geen water aanraken, zich
niet reinigen. Ze heeft een rietje aan een touwtje om haar nek hangen, daar drinkt ze
door. Haar leven als volwassen vrouw is begonnen met haar eerste menstruatie en
daarom danst ze hier. Vier dagen lang danst ze in haar prachtige buckskin jurk, op
speciaal versierde mocasins, een grote veer in haar haar, een edelsteen op het
voorhoofd. In haar hand heeft ze een stok waar belletjes aan hangen, die meerinkelen
met het dansen. De zon schijnt ontzettend heet. Een man mengt aarde met water
tijdens het dansen. De vader van Clarilyn krijgt van de medicijnman een bundel veren
aangereikt en de bak met de gemengde aarde.
Tijdens het dansen en zingen wordt Clarilyn bestreken met de aarde, haar
handpalmen zijn open, zij ontvangt moeder aarde.
Als haar haar, haar gezicht en haar kleren helemaal bedekt zijn met de okerkleurige
aarde komt de vader de kring rond en besprenkelt de mensen. Iedereen probeert wat
op te vangen. Ik krijg wat op m'n handen en veeg het op m'n gezicht. Het brengt
geluk, het geeft kracht. Dan moet Clarilyn overeind proberen te komen, uitgeput als
zij is van het dansen. Iedereen is opgelucht als het lukt. Zij heeft het gered.
Dan staat ze onder de boog en danst in de richting van de zon. De aarde is onze
moeder, wij zijn als de bloemen, als we sterven leven we verder in de zaden van de
bloemen. Zolang de zon schijnt is er leven. De zon is leven.
■

Niet zo, maar zo!
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Hugh Jans
Samengestelde boters
Onder samengestelde boters verstaan we, zoals ik al eens verteld heb,
zacht geroerde of geklopte boter (voor de liefhebbers ervan, kan ook
plantenboter gebruikt worden, maar dat smaakt anders; maar zeker
geen margarine, waar meestal dierlijk vet in gebruikt wordt) gemengd
met een of andere kruiderij of garnituur van groensel, groenten,
garnalen- of kreefteëssence, glace de viande en wat dies meer zij. De
zo op smaak gebrachte boter wordt dan weer in de koelkast opgestijfd.
Ze worden gebruikt bij voorgerechten, als vulling van hard gekookte
eieren bij voorbeeld, of als begeleiding van koude zowel als warme
gerechten en als smaakverhogers van sausen en soepen.
Verder worden onder samengestelde boters ook fondues verstaan, dat
wil zeggen: gesmolten boters verrijkt met kruiden, specerijen en andere
goede zaken ter begeleiding van vis-, vlees- en groentegerechten.
Eerst een simpele klassieke basisboter.

Beurre maître d'hotel
1125 g boter
2 eetl. citroensap
2 eetl. gehakte peterselie
zout & peper

Roer de boter zacht in een kleine kom en roer en klop er dan het citroensap, de
peterselie en zout en peper naar eigen smaak door. Dek de kom af met plastic wrap
of aluminiumfolie en zet haar minstens 1 uur in de koelkast.
Gebruik het voor groentegerechten, kip, soepen of sausen. Haal de boter ¼-½ uur
voor het gebruik uit de koelkast.
Nog een klassieker.

Beurre Colbert
125 g boter
peper & 1 theel. zout
1 eetl. gehakte peterselie
½ eetl. gehakte verse of ¾ theel. gedroogde dragon
1 eetl. citroensap
1 dessertl. pittige glace de viande (vleesgelei of goede aspic van de slager)
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Klop de boter romig in een kleine kom en klop er dan de overige ingrediënten na
elkaar door. Zet het net als boven weg in de koelkast. Als de Colbert boter dient om
vis te vullen of om vissausen licht te binden, kan ook visgelei in plaats van glace de
viande gebruikt worden en laat in deze gevallen de boter niet te stijf worden.

Mosterd-citroenboter
125 g boter
2 eetl. Echte Zaanse of Dijon mosterd
2 eetl. citroensap
zout, peper & suiker

Ga hetzelfde tewerk als in de vorige recepten. Gebruik het voor visgerechten,
vissausen, in vulling voor vispasteien of in een saus voor gekookte kalfstong.

Peperboter
4 eetl. gehakte rode paprika
¼ theel. chilipoeder
1 teen knoflook u.d.kn.
2 eetl. boter
1 dessertl. verse groene peperkorrels, uitgelekt
1 theel. verse rode peperkorrels, uitgelekt
125 g boter, zacht geroerd
zout & peper
Fruit de gehakte rode paprika met de chilipoeder en knotlookpulp in de 2 eetlepels
boter, tot de paprika zacht is geworden. Wrijf het mengsel door een fijne zeef en laat
het afkoelen. Roer het dan met de groene en rode peperkorrels en zout en peper naar
smaak door de 125 g zachte boter. Zet het afgedekt weg in de koelkast. Lekker bij
entrecôte of schouderkarbonade.

Beurre marchand de vin
1 kop droge rode wijn
3 eetl. gehakte sjalotten
125 g boter
1 theel. gehakte peterselie
zout & peper
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Kook de wijn met de gehakte sjalotten in een geëmailleerd pannetje in op middelgroot
vuur, tot er ¼ kop, ofte wel 4 eetlepels van over is, af en toe roerend, zodat er niets
kan aanzetten. Laat het afkoelen.
Klop de boter zacht met de gehakte peterselie en zout en peper naar smaak. Roer
er dan de wijnuiëssence door, met 1 eetlepel tegelijk. Voeg de volgende eetlepel pas
toe als de vorige geheel is opgenomen. Laat de wijnhandelaarsboter minstens 1 uur
afgedekt staan. Geef het bij biefstuk of tournedos.

Beurre Montpellier
1 kop spinazie, gewassen en getrimd
4 eetl. gehakte bladselderie
2 eetl. gehakte sjalotten
4 theel. gehakte verse dragon of ½ theel. gedroogde
3 ansjovisfilets
3 hardgekookte eidooiers
125 g boter
zout, peper & suiker

Blancheer de spinazie, selderie, sjalotten en dragon, bedekt met licht gezouten kokend
water 3 minuten tegen de kook aan. Doe het in een fijne zeef, spoel onder de koude
kraan en laat het goed uitlekken. Dep het gemengde groensel dan droog met
keukenpapier. Pureer het in een blender of anderszins met de ansjovisfilets.
Roer het dan in een kom goed dooreen met de harde eidooiers, dan met de boter
en kruid het op smaak af met zout, peper en een snuifje suiker. Werk het dan door
een fijne zeef in een kom en laat het afgedekt minstens 1 uur staan. Gebruik deze
boter bij vis of vlees.
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[Nummer 4 - 24 april 1982]
tirade
De Revisor
Hollands Maanblad
De tweede ronde
Nieuw Vlaams Tijdschrift
Literair paspoort
NFL

In het toch niet zo erg op de huid van de tijd zittende tijdschrift De Gids staat een
bijdrage van Hendrik Henrichs (nr. 2/1982) die men zonder moeite op de actualiteit
betrekt. Het is een grondig essay over Johan Brouwer (1898-1943), iemand waarvoor
het nog niet zo eenvoudig is een kwalificatie te bedenken: Hispanist, politiek-essayist,
schrijver van reisreportages uit Spanje? Hij begon zijn leven met een valse start, een
moord, verbleef zes jaar in de gevangenis, studeerde Spaans en promoveerde op een
proefschrift over De psychologie der Spaansche mystiek. Hij werd katholiek en zijn
liefde voor Spanje uitte zich in vele artikelen waarin hij aanvankelijk een conservatief
standpunt innam ten opzichte van de Spaanse republiek, doorschoten met veel kerk
en religie die ‘in merg en bloed’ van het Spaanse volk zou zitten. Maar geleidelijk
aan verandert Brouwer, zozeer dat de hoofdredacteur van de NRC hem de
medewerking opzegt omdat hij te partijdig begon te schrijven. Brouwer ging over
naar De Tijd en maakte een ontwikkeling ten gunste van de gematigde republikeinen
door: geconfronteerd met het lot van de in afgelegen streken wonende
boerenbevolking kon hij niet anders dan sympathie krijgen voor de republikeinse
zaak, hoeveel wantrouwen hij daarnaast ook koesterde tegenover de communisten.
De vraag of ‘geëngageerde journalistiek’ wel geoorloofd is wordt door het geval
Brouwers vanzelf opgelost: het schijnt onvermijdelijk als men zijn ogen niet sluit.
Henrichs artikel is ook een antwoord op de verschillende visies op Brouwer van Dr.
L. de Jong en Jan Rogier. Hetzelfde nummer van De Gids bevat een tekst van J.
Goudsblom, uitgesproken ter opening van een conferentie over civilisatieprocessen
en civilisatietheorieën. Opvallend daaraan is dat het soort onderzoek dat Goudsblom
voorstaat oneindig veel reëler en concreter is dan het voornamelijk theoretische werk
dat bij voorbeeld iemand als Jurgen Habermas op hetzelfde gebied doet: het onderzoek
richt zich, aan de hand van Norbert Elias, op de reële ontwikkelingen die te maken
hebben met de maatschappelijke dwang die tot zelfdwang leidt.
In het Hollands Maandblad van maart staat een niet anders dan suf te noemen
stukje van Reiner de Winter over het begrip Hollanditis, dat door Walter Lacqeur in
ongunstige zin werd bedoeld maar zich ontpopte tot een ‘geuzennaam’. De Winter
voegt helemaal niets toe aan wat over het begrip bekend is. Interessanter is het stuk
van Jan J.M. van Dijk over de continuïteit in het literaire en wetenschappelijke werk
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van Arthur Koestier en het essay van J. Brugman over de theologische achtergrond
van het Islamitische terrorisme: Zondaar of gelovige? In een lang gedicht beschrijft
Leo Vroman zijn dagelijkse herinnering aan een Japanse bewaker van het
interneringskamp in Indië. Het mysterie van de herinnering bij Leo Vroman is
eenvoudiger dan het mysterie Jorge Luis Borges, die centraal staat in het
maart/april-nummer van Literair Paspoort. Van hem is de uitspraak ‘de oplossing
van het mysterie is altijd inferieur aan het mysterie zelf’. In het nummer staan
bijdragen van Borges zelf - zoals een lemma over zichzelf uit een Zuidamerikaanse
Encyclopedie uit het jaar 2074 - maar ook diverse bijdragen over hem van Barber
van der Pol, van Maarten Steenmeijer (Borges en film), Luis Inigo Madrigal (Borges,
zestig jaar poëzie) en de weergave van een gesprek tussen Borges en Ernesto Sabato.
Dat gesprek is een wonder van informele eruditie waarin de beide schrijvers achteloos
de treffendste voorbeelden geven aan de hand van gedachten van Kant, Schopenhauer,
Russell, Chateaubriand, Berkeley, Hume, Cicero en de onderwerpen betreffen de
droom, de werkelijkheid, de hel (‘een verbale uitvinding’). Over de werkzaamheid
van het schrijven zegt Borges, (‘zijn blik dwaalt af’), ‘het is een mooi idee. Een eigen
wereld scheppen.’ Sábato: ‘Zonder mormoon te zijn, noch eeuwen te wachten, geloof
ik dat dat precies is wat enkele grote kunstenaars doen: een eigen wereld scheppen,
met eigen mensen en dieren, met een eigen ethica en esthetica.’ Maatstaf (1982/3)
begint met een bozig artikel van August Willemsen waarin hij aantoont dat de dichter
Herman van den Bergh een hardnekkige ‘literaire kleptomaan’ was: hij vertaalde
gedichten van Pessoa, Jarrell, Neveu en anderen en liet ze voor eigen werk doorgaan.
In het vorige nummer (1982/2) stonden studieuze bijdragen van Rudi van der Paardt
over de interpretaties van Virgilius' Aeneis (en het verband met de Odyssee en Ilias),
en van Peter de Boer over ‘de picturale symboliek in de romans van S. Vestdijk’,
een artikel dat bewijst dat bij Vestdijk geen enkel schilderij zomaar voor de aardigheid
aan de wand hing; het had altijd wel iets te betekenen. In het Nieuw Vlaams Tijdschrift
(jan/febr. 82) begint Cyrille Offermans een regelmatige reeks bijdragen die op een
of andere manier te maken zullen hebben met ‘de individuele en sociale
ontwikkelingstendensen’ die in de richting gaan van meer vrijheid en gelijkheid,
maar die worden afgeknepen. Uit het verzet daartegen ontstaan zijn essays. Het eeste
handelt over de schilder Jean Dubuffet, iemand die koos voor ‘een kunst die minder
spektakel maakt, die niet met programmaboekjes en toekomststrategieën volgelingen
zoekt.’ Johan Thielemans houdt een pleidooi voor de Belgische regisseur Jan Decorte
wiens regies even oorspronkelijk zijn als zijn karakter moeilijk tot onmogelijk. Marc
Reynebeau behandelt de intellectuele ontwikkeling van Regis Debray die te
omschrijven is als van guerilla tot schizofrenie. De verhouding van de intellectueel
tot de macht is volgens hem die van een slaafje tot zijn heer, ze zullen nooit samen
in één stoel zitten. Nummer 94 van Bzzlletin is geheel gewijd aan
Emigrantenliteratuur, een thema dat in het kader van de manifestatie
Berlijn-Amsterdam past. Gerda Meijerink praat met de uitgever van eertijds Frits
Landshoff, Gerrit Bussink met Erich Fried; Martin Lehmann schrijft over Klaus
Mann en het tijdschrift Die Sammlung. Er zijn vertaalde stukken van Joseph Roth,
Anna Seghers en Egon Erwin Kisch. Chris v.d. Heyden rakelde de kritiek op die
Menno ter Braak leverde op het werk van emigrantenschrijvers; hij vond dat ze niet
met speciale, door de tijd en omstandigheden opgedrongen criteria moesten worden
beoordeeld. Als nuchtere medestander van die schrijvers werd hij niet altijd begrepen.
■
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Uitverkoren
A Visit with René Margritte by Duane Michals. (Matrix Publication; te verkrijgen
bij de kunstboekhandels) Een serie unieke foto's van Margritte in 1965 gemaakt, nu
pas gepubliceerd.
The Thirties door Edmund Wilson (Doubleday/Van Ditmar) De pocketeditie van
Wilsons tweede deel dagboeken uit de jaren dertig. Onthullende notities.
Gesloten circuit door Gerrit Komrij (De Arbeiderspers) Minder ironische gedichten
over het dwalen door de eigen hersens.

Elliott Banfield

De fakkel in het oor door Elias Canetti (De Arbeiderspers/Privé Domein) Canetti's
tweede deel autobiografie met onder meer portretten van Bertolt Brecht en Karl
Kraus.
Nederland en het Duitse Exil 1933-1940 door Kathinka Dittrich en Hans Würzner
(Red.) (Van Gennep). Een omvangrijke bundel essays over een groot aantal aspecten
van de kunst en cultuur van Duitse emigranten.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Wraak op de Filistijnen
‘En joeg de vossen door het staande koren’ van Jan Siebelink
En joeg de vossen door het staande koren door Jan Siebelink Uitgever:
Meulenhoff, 241 p., f32,50
Carel Peeters
Het is een slecht voorteken als de schrijver van een roman zich in de eerste zin van
zijn beste kant wil laten zien en uitpakt met deftige woorden, klinkende beeldspraak
en een duidelijke behoefte ‘meteen de sfeer te pakken’. De eerste zin van Jan
Siebelinks roman En joeg de vossen door het staande koren is een dergelijk
uithangbord: ‘De stad is fraai gelegen in een vouw van het landschap, tussen rivier
en beboste heuvels.’ Deze deftige nietszeggendheid blijkt ook nogal overbodig,
omdat de naam van de stad waarom het gaat al in de tweede zin wordt genoemd:
Arnhem. Siebelink heeft wel vaker de behoefte zijn mededelingen nog wat extra aan
te blazen (‘Straaljagers wierpen een net van geluid over de stad’), maar het slechte
voorteken van de eerste zin zet zich niet door en het indrukwekkende schilderen met
woorden blijft uitzondering.
Het blazen heeft te maken met Siebelinks sterke behoefte toch vooral literatuur te
willen schrijven, iets waar zijn novelle Oponthoud aan mank gaat. In de zeventig
pagina's van dat boekje spint hij een duister web rond een man die in het Zwitserse
plaatsje La-Chauds-de-Fonds op zoek gaat naar een herinnering: in dat stadje moet
het meisje wonen dat hij ooit heeft ontmoet. Deze novelle heeft indertijd bij menigeen
veel waardering geoogst, maar mij laat hij koud. Het lukt mij niet in de zoektocht te
geloven door de maniëristische vaagheid waarmee Siebelink de hoofdpersoon door
‘de verschrikte stad’ laat dwalen. Het is te duidelijk dat de hoofdpersoon op de
bonnefooi naar het meisje op zoek is en wie op die basis ergens naar gaat zoeken,
kan weten dat hij kan zoeken tot hij een ons weegt. Oponthoud verscheen enige
maanden voor De herfst zal schitterend zijn, de roman waarin Siebelink van deze
hinderlijke behoefte om met de werkelijkheid en de verbeelding te ‘spelen’ heeft
afgezien. Zijn talent om sfeer te scheppen gaat daarin op een gelukkige manier samen
met zijn psychologisch-realistische manier van waarnemen. Het scheppen van sfeer
is in En joeg de vossen door het staande koren minder aan de orde, maar het
psychologisch realisme begint met deze roman steeds meer Siebelinks grote kracht
te worden. Er tekent zich met deze roman nog iets opmerkelijks af: het werk van Jan
Siebelink is wat de thematiek van romans betreft, evenals dat van Maarten 't Hart,
de uitdrukking aan het worden van de emancipatie van de kleine middenstand,
respectievelijk het arbeidersmilieu. Emancipatie is, om nauwkeurig te zijn, niet eens
het goede woord: 't Hart en Siebelink schrijven zich vrij van het milieu waarin ze
geboren zijn en veroveren zich een positie ‘jenseits’ van milieus en klassen. Ze horen
als schrijvers nergens meer bij. Als men de titel van Siebelinks nieuwe roman niet
alleen laat gelden voor de drijfveer van de hoofdpersoon maar tevens voor Siebelink
als schrijver, dan heeft men precies wat ik bedoel. Daarvoor is het wel nodig dat men
het hele citaat uit het Bijbelboek Richteren kent waaraan de titel is ontleend. Die
luidt: ‘en joeg de vossen door het staande koren van de Filistijnen’. Het komt uit
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Richteren 15, waarin verteld wordt van Simson die wraak neemt op de Filistijnen en
op zijn schoonvader die zijn vrouw bij zijn afwezigheid aan een ander gegeven heeft.
Het zich ‘vrij’ schrijven betekent niet dat zij geen rancunes en sentimentele gevoelens
meer zouden koesteren voor het milieu van afkomst; het wil slechts zeggen dat ze
zich een zekere vrijheid hebben verworven erover te schrijven wat ze willen. Ze
bevinden zich in een maatschappelijk en intellectueel niemandsland waar hun loyaliteit
niet op het milieu van afkomst, maar op hen zelf als schrijver is gericht. Niemand,
en zeker de ‘Filistijnen’ niet, ontkomen aan de niet meer gebonden en amoralistische
blik van de schrijver.
En joeg de vossen door het staande koren is een uitdrukking van deze ontwikkeling;
hij speelt in de jaren 1962-63 en de geheime ambitie van de hoofdpersoon Winfred
Hana is schrijver te worden. ‘Omhoog komen. Ambitie. Meer worden dan je ouders’,
dat is zijn belangrijkste motor, zegt iemand over hem. Of de roman autobiografisch
is doet weinig ter zake, thematisch gaat hij aan al het andere werk van Siebelink
vooraf. Deze roman had zijn eerste kunnen zijn. Bij Winfred Hana (en ook bij Michiel
in de De herfst zal schitterend zijn) zijn het vooral klassentegenstellingen die de
conflicten met de omgeving bepalen. Deze preoccupatie onderscheidt Siebelink van
Oek de Jong, in wiens Opwaaiende zomerjurken ook een persoon optreedt die
schrijver wil worden; bij Edo Mesch zijn het echter bovenal gedachtenconflicten
waarom het gaat. Het verschil tussen Oek de Jong en Siebelink is dat men bij de
eerste eerder in de richting van Freud denkt en bij Siebelink eerder aan die andere
psycholoog, Alfred Adler, voor wie het machtsstreven en het milieu belangrijker
waren dan iemands onbewuste drijfveren. De oplossing van de conflicten bereikt
Winfred Hana met menselijke (Erasmiaanse) en machts- (Macchiavellistische)
middelen. (Dit Macchiavellistische heeft hij gemeen met de hoofdpersonen in de
romans De vervalsers en Alice van Theo Kars, een schrijver bij wie de ontworsteling
aan het kleinburgerlijke milieu, wat zijn vroege werk aangaat, niet minder belangrijk
is.)

Jan Siebelink, foto Eddy de Jongh

De figuur van Winfred Hana is in En joeg de vossen door het staande koren
gesitueerd binnen een bepaalde plaats en tijd: de stad Arnhem en de jaren 1962-63,
de tijd waarin de Nieuw-Guinea-affaire en de Cuba crisis de politiek beheersten.
Siebelink maakt er een contemporaine historische roman van door de stad en de
politiek-maatschappelijke gebeurtenissen volledig in het leven van Hana te integreren,
zonder dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de hoofdpersoon. De tijd waarin
de roman speelt is die van de eerste anti-Navo en anti-Taptoe demonstraties in een
pre-Provo sfeer. Het post-existentialisme van die tijd heeft net als de politieke en
maatschappelijke gebeurtenissen invloed op het denken en het gedrag van Winfred,
maar Siebelink is te veel psychologisch-realist om het daarbij te laten; het zijn strengen
in een warnet van invloeden.
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Manipulator
Van het grote aantal personages in de roman zijn Rob, Jochum en Arthur, Winfreds
medeleerlingen op de kweekschool, de belangrijkste. Ze zitten allemaal voor het
eindexamen, een gebeurtenis waar Winfred zich niet druk om maakt omdat hij er
goed voorstaat. Zijn verhouding tot deze medeleerlingen is die van de buitenstaander
die er graag bij wil horen: Rob en Jochum zijn vrienden uit een vergelijkbaar milieu,
maar ze gedragen zich totaal anders dan Winfred: ze zijn zorgeloos en leven
vanzelfsprekend. Bij Winfred verloopt alles stroef en geremd. Dit verschil is een
bron van afgunst, imitatie en van vernedering: hij zoekt hun vriendschap en alle
tekenen die erop wijzen dat ze hem soms accepteren, worden trillend door hem
ondergaan. Op de eerste dag van het eerste schooljaar wilde hij met ze kennismaken,
maar ze negeerden hem. De twee vrienden zelf lijken niet door te hebben wat er in
Winfred omgaat.
De vernedering tijdens de eerste schooldag werd gezien door de derde vriend
Arthur. Deze Mefistofeles van de kwaadaardigste soort heeft daar sindsdien gebruik
van gemaakt: hij herkende in Winfreds doen het gedrag van de slaaf. Arthur is het
type van de manipulator; het is een religieus-fanaat en homoseksueel waarmee
Winfred een onwillige vriendschap aangaat. Hij heeft de eigenschappen die Winfred
mist en wil hebben: hij heeft flair, kan uit zijn woorden ko-
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men en laat zich door niemand intimideren. Gedurende de jaren dat ze samen op die
school zaten, heeft Winfred zich dit allemaal eigen gemaakt. Nu hij van school gaat,
laat hij Arthur achter zich: ‘Ik heb hem nodig gehad. Hij heeft dienst gedaan... Je
kijkt om je heen en ziet iemand die jou aankijkt. Hij is de brug die verder helpt.’
Dat Winfreds gedrag wordt ingegeven door ambitie wordt stapsgewijs en met
psychologische nuance onthuld. Op het moment dat de roman begint, loopt het
‘leerproces’ van Winfred ten einde; bij de gedachte dat hij van school gaat en kan
gaan doen wat hij wil, ‘voelde hij zich groots en onsterfelijk’. Achter alle list,
berekening en oneerlijkheid die Winfred zich eigen heeft gemaakt, en ten toon spreidt
voor zover andere ogen het niet zien, gaat niettemin ook ‘menselijkheid’ schuil: zijn
sympathie voor zijn vader, voor de leraar Groen, zijn behoefte mensen te helpen,
zijn niet-berekenende omgang met de mensen in het café Condor.
Er treden veel personages op in deze roman en ze hebben allemaal een functie die
het gedrag van Winfred betekenis geven: Saat, de reactionaire bloemist, die nochtans
altijd op tijd de rekeningen betaalt die Winfreds vader - die een kwekerij heeft - hem
stuurt; Puit, ook een bloemist, die in de oorlog NSB-burgemeester was en door
Winfred regelmatig wordt bestolen - eerst om zijn zakgeld aan te vullen, daarna om
zijn vader te helpen; Jeronimus, een sigarenwinkelier die vooral van belang is vanwege
zijn vreemde zoon; Winfreds vriend Stefan, zoon van een rijke familie die ‘in de
Heer’ is; zijn vriendin Els waarmee de verhouding moeilijk is. En dan nog Silvia,
de vrouw waarmee zijn vader ooit iets heeft gehad en aan wie Winfred hele vage
herinneringen heeft die hem niettemin blijven bezighouden. Hij vermoedt dat zijn
vader aan haar al jaren elke maand vijfhonderd gulden moet overmaken; de hoer
Gonnie en het meisje Philine, iemand die hij nooit heeft gesproken en alleen heeft
gezien, maar die in hem een groot gevoel van verwachting wekt dat hij met fantasieën
opvult. En de blinde demonstrant tegen alle slechtheid in de wereld, die hem tot een
politieke en morele keuze dwingt. Winfred is weliswaar het enige kind van zijn
ouders, maar op de achtergrond bevindt zich ‘Alfons’, een enigszins mythische baby
die elf jaar voor Winfred is geboren en maar drie dagen oud is geworden. Winfreds
menselijke kanten blijken uit zijn relatie met zijn vader die ziek is en wiens bedrijf
aan het verlopen is. Buiten de kwekerij ontpopt hij zich tot een religieus curiosum.
Dat hij ooit iets bijzonders heeft gehad met een andere vrouw dan zijn moeder
versterkt de verwantschap tussen vader en zoon; Winfreds fantasieën over Philine
zijn er het pendant van. Zijn vriend Stefan gebruikt hij uitsluitend om in gegoede
kringen te kunnen verkeren. Van de zoon van Jeronimus, die het hoofd is van een
soort sekte die met een jacht over de zee zwerft, wordt gezegd: ‘Iets van die vermetele
avonturier straalde op hem (Winfred - CP) af.’ Zijn sympathie voor de vereenzaamde,
Lodeizen citerende, leraar Groen berust op wat hij uitstraalde en tijdens de lessen
zei, zoals; ‘Houden van het onmogelijke, geloven in het ongelooflijke, dat houdt in:
handelen alsof je gelooft, geloven alsof je handelt.’

Heroïsch
Voor zijn ‘menselijke’ kanten wil Winfred evenmin erg uitkomen als voor zijn
geheime ambitie om alle mensen om hem heen uiteindelijk achter zich te willen laten.
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Tijdens de ziekte van zijn vader zorgt hij voor de kwekerij, beurt zijn moeder op en
gaat elke dag naar het ziekenhuis; hij zorgt er ook voor dat elke maand in stilte het
geld overgemaakt wordt. Kenmerkend voor zijn ambitieuze kant is de daad die hij
op verzoek van de sardonicus Arthur verricht: Arthur vraagt hem examenwerk uit
de tas van Groen te stelen zodat hij het kan overschrijven. Hij doet het ook, maar het
komt uit. Het gevolg is dat hij verder wordt uitgesloten van het examen en het laatste
jaar over zal moeten doen. De verklaringen die Winfred zelf geeft voor zijn daad
zijn tegenstrijdig, maar de lezer weet inmiddels genoeg van zijn hoofdpersoon om
zijn eigen conclusie te trekken: het was een daad van amorele allure en durf in de
geest van Groens uitspraak ‘Houden van het onmogelijke’. Dat blijkt ook uit de
reacties: iedereen heeft met hem te doen. Dat hij het voor iemand anders heeft gedaan,
geeft de daad nog een extra heroïsch tintje. ‘Je vindt het toch ook wel een beetje
interessant,’ zegt zijn innerlijke stem, die als een dubbelganger in de roman optreedt,
tegen hem. Zelf zegt hij: ‘Het was een vorm van tederheid die ik voor de wereld
voelde.’ Dat is óók waar, maar dan in de zin van: ik voel mij al zo vrij dat ik de
wereld deze dienst zal bewijzen. Het is ook waar dat hij nog niet helemaal verlost is
van zijn slavendienst voor Arthur.
Was Arthur een vriend of een vijand? vraagt Winfred zich aan het einde van de
roman af. Hij was een vriend in Winfreds ogen omdat hij van hem alles leerde wat
hij nodig had om zich vrij te gaan voelen. Voor de rest was hij een vijand. Hij pestte
Groen ongenadig omdat Winfred een zwak voor hem had; het was Arthur zelf die
verraadde dat Winfred het examenwerk gestolen had; hij haalt morbide grappen met
Winfred uit. Maar als Arthur tijdens een laatste bezoek zegt: ‘Leven is wat je
overmeestert,’ is dat ook Winfreds idee geworden. Hij heeft inderdaad veel
overmeesterd, terwijl Arthur uiteindelijk zelfmoord pleegt.
Alle figuren om Winfred gaan letterlijk of figuurlijk tot de ‘doden’ behoren, zoals
hij het zelf noemt: Groen pleegt zelfmoord en blijkt al lange tijd op Winfred verliefd
te zijn geweest. Zijn vader overlijdt en hij besluit tevens niet meer aan de God van
zijn vader te geloven: ook dood. Jochum is voor het examen gezakt en is gedoemd
wisselvallige baantjes aan te nemen; Rob trouwt en woont in de provincie op een
flat. Denkend aan de vrouwen die zijn gedachten hebben beziggehouden, deelt hij
ze ook bij de ‘doden’ in. Zelf is hij uit deze ravage gekomen met een tintelend gevoel
dat de toekomst nu een aanvang gaat nemen en dat hij zijn besluit ten uitvoer kan
brengen om naar het Zwitserse plaatsje te gaan om op zoek te gaan naar Silvia, de
mysterieuze relatie uit het verleden van zijn vader. Zijn dubbelganger vraagt hem of
hij aan de gevolgen heeft gedacht: ‘“Elke vitale daad vraagt slachtoffers,” zei Winfred
wijsgerig.’ En: ‘Ik neem graag risico's.’ Het is niet alleen het avontuur dat hem trekt,
maar ook de behoefte aan wraak omdat zijn vader en zijn bedrijf ten gronde zijn
gegaan aan het bedrag dat elke maand in het geheim moest worden overgemaakt.
En joeg de vossen door het staande koren is een belangwekkende roman, hoewel
Siebelink wel erg traditioneel te werk gaat. Wellicht is dat voor hem ook maar het
beste, gezien de novelle Oponthoud waarin hij een minder conventionele vorm koos
en in mijn ogen mislukte. In deze nieuwe roman laat hij een dubbelganger van Winfred
optreden en dat is wel een erg vaak toegepaste truc. Het is bovendien helemaal niet
nodig; Winfred praat via de schrijver voortdurend in zich zelf; de dubbelganger is
één te veel in dit bondgenootschap. Siebelink heeft in deze roman ook de neiging
een enkele maal interessanter uit de hoek te willen komen dan nodig is en dan ontstaan
er diepzinnige en zwaarwichtige zinnen van het soort waar Dirk Ayelt Kooiman zich
soms ook toe laat verleiden. Winfred zegt - ongeveer zoals de hoofdpersoon van
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Kooimans Vertellingen - ‘Als ik misschien ergens voor ben... is dat voor een wereld
zonder idee, zonder ideaal, zonder ideologie.’ Het verschil met Kooimans personage
is dat die een wereld zonder ideologie constateert, terwijl Winfred ernaar uitkijkt.
Hoewel in deze roman ook sprake is van het Zwitserse plaatsje La-Chauds-de-Fonds
en de vrouw Silvia heet, is het verband met de novelle Oponthoud voor zover ik kan
zien, afwezig. Er zijn te veel verschillen, hoewel zelfs de naam van het meisje bijna
identiek is (Sylvia). Waarom Siebelink zo duidelijk een verband suggereert, is mij
niet duidelijk; het kan uiteindelijk slechts verwarring stichten.
De roman is vooral opmerkelijk door het genuanceerde beeld dat Siebelink geeft
van iemand die weg wil uit de wereld waar hij vandaan komt en ‘wraak’ wil nemen
door te gaan leven naar zijn eigen ideeën, ook al doet hij dat het liefst ‘in een wereld
zonder ideaal, zonder ideologie.’
■
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C'est classique, hein?
Over het werk van Marguerite Yourcenar
Doeschka Meijsing
Het lezen van een boek van Marguerite Yourcenar lijkt nog het meest op
archeologische arbeid. Het steen van eeuwen moet worden afgebikt, de letters moeten
worden schoongebeiteld voordat er staat wat er staat. Het lezen van Yourcenar levert
eenzelfde verwondering op als de triomfboog van Septimius Severus in Rome.
Daarvan ontbreken in het fries enkele letters uit de tekst, omdat de weggehaalde
marmerblokken ruimte moesten bieden voor bewoning in de middeleeuwen. Hebben
in die weggehakte ruimte dan ooit mensen gewoond? Ja, daar hebben ooit mensen
een schuilplaats gevonden ‘tegen wind en tegen regen, nooddruft had hun dat geleerd.’
Het werk van Yourcenar is zo'n soort triomfboog. Het staat voor eeuwen en het is
moeilijk voorstelbaar dat het ook nog bewoond wordt door personages van vlees en
bloed, door dat soort mensen waar we zelf familie van zijn.
Toch is Yourcenar nog van deze eeuw. Ze werd in 1903 geboren uit een Franse
vader en een Belgische moeder en heeft haar kindertijd in België doorgebracht. Sinds
1940 woont ze in de Verenigde Staten maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat
Yourcenar plus européenne que les européennes gebleven is. Haar werk moet het
stellen zonder een greintje Amerika. Dat komt hoogstwaarschijnlijk omdat Yourcenar,
anders dan bij voorbeeld Nabokov, nooit van haar moedertaal, het Frans, is afgestapt.
Die taal is ook Yourcenars kracht, of ‘fort’ zoals de Fransen het noemen. Ze schrijft
een prachtig Frans. Ik heb weinig boeken van een auteur gelezen waarin de cadans
van de zinnen zolang naklinkt als bij Yourcenar. Haar formuleringsprincipe bestaat
uit twee beginselen, helderheid en bondigheid. En het schrappen heeft in haar werk
voorrang boven het bijvoeglijk naamwoord. Hoe krachtig haar Frans is, valt nog
meer op wanneer je haar werk in vertaling leest (Hadrianus gedenkschriften en Het
hermetisch zwart zijn in Nederlandse vertaling verschenen). Dan is het ritme uit de
zinnen verdwenen en wat er overblijft is diepzinnig en zwaar. Enige retoriek is de
Franse taal niet vreemd, en daarom is het zaak op je hoede te zijn. Wat beweert het
werk van Yourcenar? Welke dingen zeggen de boeken van de eerste vrouw die tot
de Académie Française mocht toetreden? Marguerite Yourcenar heeft zich altijd ver
van de publiciteit gehouden. Haar boeken hebben lange tijd het werk alleen moeten
opknappen, zonder de steun van interviews met hun auteur. Pas met haar opname in
de Académie Française in 1980 doorbrak ze haar isolement van het Noordamerikaanse
eiland Maine, en verscheen ze in levenden lijve in kranten en tijdschriften. In dat
jaar verscheen ook Les yeux ouverts, een bundel interviews met haar van Matthieu
Galey. Een lezer als ik die nieuwsgierig geworden was naar de vrouw achter het
imposante oeuvre, sloeg het boek na 335 pagina's enigszins teleurgesteld dicht. Wie
er naar voren kwam uit de vragen was een Yourcenar die in brede, kalme termen
over de wereld sprak en uitspraken deed die aan wijsheid grensden. Wat ik wilde
zien was een levende schrijfster, wat ik kreeg was een wijze. Maar wat is dat voor
een vreemd verlangen naar een auteur van vlees en bloed? Het is hetzelfde verlangen
dat opkomt bij het lezen van de boeken van Yourcenar. Al die decors, al die
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tijdsbeelden door de eeuwen heen, maar de personages die erin rondlopen blijven
schimmen van werkelijkheid. Of nee, het zijn geen schimmen, het zijn archetypen.

Antinous
Yourcenars belangrijkste hoofdfiguur is Hadrianus uit Les memoirs d'Hadrien. Het
leven van deze Romeinse keizer uit de tweede eeuw na Christus heeft Yourcenar
enkele decennia bestudeerd voordat ze een roman over hem kon schrijven, die bestaat
uit een lange brief die Hadrianus, terugkijkend op zijn leven, aan zijn aangenomen
zoon Marcus Aurelius schrijft. In haar nawoord haalt ze een uitspraak van Flaubert
aan, waardoor ze zich geïnspireerd voelde: ‘Toen de goden er niet meer waren en
Christus er nog niet was, is er, van Circero tot Marcus Aurelius een uniek moment
geweest waarop alleen de mens bestond.’ Het leven van deze staatsman, strateeg,
soldaat en reiziger wordt door Yourcenar met een wonderlijk respect beschreven.
Hadrianus is de man - de mens moet ik zeggen, ik kom niet onder dat taalgebruik uit
- die Yourcenar zich als ideaal voorstelt: sterk in oorlogs- en vredestijd, trouw aan
niemand anders dan zich zelf, iemand die zijn stempel drukt op zijn tijd, die zich aan
kritisch zelfonderzoek blootstelt, en weet dat zijn bestaan onder de hemel slechts een
fractie van de eeuwigheid duurt. Een man die met open ogen zijn einde ziet naderen.
Zijn enige hartstocht in het leven, althans het enige waarin Yourcenar hem toont
terwijl hij fouten maakt en daarvoor moet lijden, is zijn liefde voor de jongen
Antinous. Les memoirs d'Hadrien is meer dan een roman, het is een historisch
ingekleed essay over hoe iemand zou moeten zijn, idealiter, als hij kon voldoen aan
de normen die wij menselijk en waardig vinden.

Marguerite Yourcenar

Hoe indrukwekkend deze roman over Hadrianus ook is, de enige keer dat Hadrianus
menselijk en tragisch is, is in zijn verdriet om de zelfmoord van Antinous. De hele
roman lijkt een voorspel voor het moment dat de keizer op de voorplecht van de boot
terug naar Rome, in tranen uitbarst omdat hij Antinous verloren heeft. In Les yeux
ouverts zegt Yourcenar licht verwijtend dat haar lezers de liefde van Hadrianus voor
Antinous het belangrijkst van de gedenkschriften hebben gevonden, en geen oog
hadden voor de héle Hadrianus. Zijn leven, zo stelt ze, was meer dan de paar jaar
van hartstocht voor die jongen. Zeker, dat is zo.
In haar tweede grote werk L'oeuvre au noir leeft de hoofdfiguur Zénon, een zoeker
en denker, in de zestiende eeuw, tijdens de godsdiensttroebelen die van Europa een
brandstapel maakten. Zénon probeert onder de druk van de kerkelijke moraal uit te
komen door te zoeken naar de waarheid over het menselijk lichaam - hij is arts - en
hij probeert als Faust, zijn kennis over ‘was die Welt im Innersten zusammen hält’
via alchimistische handgrepen te bereiken. Zénon is door Yourcenar van alle
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menselijke trekken ontdaan. Wat weet de lezer van Zénon? Lijdt hij? Zucht hij? Is
hij gelukkig? Het zijn vragen die je aan L'oeuvre au noir alleen maar verholen
fluisterend kunt stellen. Daar gaat het niet om, volgens Yourcenar, het gaat om de
hele mens. Zeker, dat is zo. Als je als schrijver een dergelijk vogelvlucht-standpunt
inneemt, worden de levens van mensen verbreed tot een Parsifal-tocht naar de
waarheid -
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en versmald tot levenloze theaters. Misschien is dat ook de juiste houding tegenover
Yourcenars werk: je moet er niet in op zoek zijn naar de kleine schrikbewegingen
van het hart die mensen plotseling rechtsomkeert kunnen doen maken, maar naar de
grote kalme golfslag tot in de eeuwen der eeuwen. Een ander boek van Yourcenar,
Feux een bundel gedichten in proza, door Yourcenar geschreven toen ze drieëndertig
jaar oud was, toont hetzelfde stramien. Feux gaat over hartstocht en onbeantwoorde
liefde. Maar alweer is hier het persoonlijk lot ondergeschikt gemaakt aan het
wereldthema, doordat Achilles en Patroklos, Sappho en Alkestis ten tone gevoerd
worden, die eeuwen geleden al van liefde brandden.

Zwijgzame wezens
In de boeken waarin Yourcenar wél een persoonlijke geschiedenis vertelt, Alexis ou
le vain combat en Le coup de grâce, wordt die toon larmoyant. In Alexis gaat het om
een homoseksuele pianist die zijn ‘ware aard’ heeft moeten verbergen. Iemand die
nog niet wist hoe gevoelig en ziekelijk bij voorkeur mannen zijn, die hun ware aard
moeten verbergen, moet Alexis lezen. Het is het prototype van de homoseksueel. Het
is geen wonder dat de kerken zich steeds weer verplicht voelen liefde te koesteren
voor deze getalenteerde zielepoten. Het was Yourcenars eerste roman, dat kan veel
vergoelijken.
Met die eerste roman is ook een van de opvallende trekken in het werk van
Yourcenar neergezet: de liefde tussen twee mannen, beter gezegd de homoseksuele
aard van al haar hoofdpersonen. Nog opvallender is dat Yourcenar nergens vrouwen
de leidende stem in het verhaal laat voeren. De vrouwen in haar boeken zijn
zwijgzame wezens, met veel begrip in het hart voor wat er in hun omgeving gebeurt,
maar gezegend met de gave van de heilige moeder Maria om alles als geheim in het
hart op te sluiten. Het zijn de mannen die op zoek gaan naar de waarheid en de lijn
in het verhaal bepalen. Heeft Yourcenar dan niets te zeggen over vrouwen? Het lijkt
bijna onmogelijk, maar in een boek met de titel Les yeux ouverts, weet Yourcenar
met al haar ogen open de veranderende positie van vrouwen slechts te
becommentariëren met ‘le bon mot’: ‘Un bon homme vaut une bonne femme.’ Het
zijn dit soort uitspraken die me doen rillen van ergernis. Natuurlijk is een goede man
eeen goede vrouw waard en omgekeerd lijkt het me een even universele waarheid.
Maar het heeft me te veel weg van de eenvoudige landman die het weerbericht niet
nodig heeft om in januari te voorspellen: 't kan vriezen, 't kan dooien. Ook Yourcenar
moet de kritiek die ze op de rol van vrouwen in haar werk heeft gehoord, ter harte
hebben genomen. In de heruitgave van Anna, soror... (voor het eerst uitgegeven in
1934 als onderdeel van de trilogie Le mort conduit l'attelage) schrijft ze in het
nawoord uit 1981 een weerwoord op die kritiek. Ze schijft over de zwijgzame vrouw
Valentine uit Anna, soror...: ‘Deze serene Valentine lijkt me in wat ik slechts pompeus
mijn werk durf te noemen, de eerste versie van de perfecte vrouw zoals het me vaak
overkomen is van haar te dromen: tegelijkertijd beminnelijk en onthecht, passief
door wijsheid en niet door zwakte.(...) Als ik de moeite neem om hier (de vrouwen
in mijn werk) te noemen, is het omdat ik, in een reeks boeken waarvan men mij soms
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heeft verweten dat ik de vrouw verwaarloosde, in haar een goed deel van mijn
menselijk ideaal heb gestopt.’
Ik ben zo vrij deze woorden niet te geloven. Wie Hadrianus en Zénon in haar
belangrijkste werk als hoofdpersonen gekozen heeft, kan niet staande houden dat
‘beminnelijk en onthecht, passief door wijsheid en niet door zwakte’, het menselijk
ideaal is dat je voor ogen hebt. Hadrianus en Zénon bezitten die eigenschappen niet,
maar staan wel model voor het menselijk ideaal van Yourcenar. Maar misschien lees
ik niet goed en staat in bovengenoemd citaat ‘een goed deel’ eigenlijk voor ‘het
vrouwelijke deel’, dat zwijgzaam en onthecht is, en staan Hadrianus en Zénon voor
‘het mannelijk deel’ dat actief en hartstochtelijk is. C'est classique, hein?

Taboes
Houdt Yourcenar de klassieke scheiding tussen de seksen aan en gebruikt ze daarom
uitsluitend mannelijke hoofdpersonen? Het lijkt erop. In het nawoord uit 1981 bij
Anna, soror... beroept ze zich op de onverschilligheid ten aanzien van de sekse die
haar als schrijver overkwam, zodat ze zich in Anna, soror... beurtelings in Anna en
in Miguel kon verplaatsen. Er zijn mensen die zich verwonderen, zegt Yourcenar,
dat Shakespeare een Julia of Tolstoi een Anna Karenina kon neerzetten. Of, nog
zeldzamer, een vrouw die een man kan scheppen in al zijn ‘mannelijke waardigheid’.
Dit gegeven lijkt me minder verwonderlijk dan de moderne literatuur met zijn
identiteitsproblematiek doet veronderstellen. Iedere eigentijdse literatuur stelt nu
eenmaal zijn eigen normen en verwachtingspatronen, en die van nu is dat vrouwen
een andere zoektocht naar hun identiteit ondernemen dan mannen. Yourcenar heeft
een andere verklaring: ‘Het fenomeen is ongetwijfeld heel eenvoudig: alles heeft al
eens geleefd en wordt duizenden keren herbeleefd door de wezens die we in onze
vezels meedragen, zoals we ook de wezens in ons meedragen die ooit zullen bestaan.’
Het is de eeuwige wederkeer der dingen. Ik hecht geloof aan dit soort
gedachtengangen al naar gelang mijn hoed staat. De ene dag vind ik het een troostrijke
metafoor. De volgende dag is de Prediker m'n vrind, die alles ijdel vindt en ziet
verwaaien op de wind: ‘Es gehet dem Menschen wie dem Vieh. Wie das stirbt, so
stirbt er auch! Misschien moet je in 1903 geboren zijn, uit goede familie, met een
klein kapitaaltje achter de hand, om de troostvolle filosofie van Yourcenar te kunnen
volhouden.
Ik merk dat ik te kritisch ben. Alsof het werk van Yourcenar bestaat uit humbug
en toverkollenj. Dat is niet het geval. Het is een imposant en boeiend oeuvre dat
telkens vragen oproept, waarvan de beantwoording ergernis veroorzaakt. Anna,
soror... bij voorbeeld is een prachtige diffuse vertelling over een incestverhouding
tussen broer en zuster. Het pleit voor Yourcenar dat ze in al haar boeken partij heeft
gekozen voor dat soort hartstochten waar maatschappelijke taboes op liggen.
Religieuze waan, homoseksualiteit, de liefde tussen broer en zus, het zijn niet de
kleinste thema's om je waarheid op te schrijven. Dat is ook de intrigerende
tegenstelling in haar werk: de preoccupatie met van de norm afwijkende
gedragspatronen, en de wijze, bijna kalmerende filosofie die ze in haar nawoorden
er onder bouwt. Het boekje waarin die tegenstelling het minst pretentieus en het
mooist in elkaar schuift is Nouvelles Orientales, een bundel verhalen waarin mythes,
religie en tegenstribbelende maatschappelijke codes een perfect evenwicht hebben
gevonden. Het verhaal Sainte Marie des Hirondelles is een hoogtepunt erin, een
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verhaal als de heiligenlevens van vroeger, een klassiek genre, maar van een
verbluffende ontroering.
Dan is Yourcenar op haar best, als ze haar lichtvoetige dromen en mythomanie
volgt. En niet als ze aan het beitelen slaat aan de eeuwen. Dat levert alleen maar
triomfbogen op die eigenlijk niet voor bewoning gemaakt zijn. Hoogstens voor
bewonderend toerisme.
■
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De gekooide geest

Andrzej Krauze

Op 13 december 1981, de dag dat in Polen de staat van beleg werd
afgekondigd en alles wat met Solidariteit te maken had in kampen
verdween, is in feite elke schrijver in Polen dissident geworden. Wat er
met de schrijvers en hun werk gebeurt, is nauwelijks bekend. Gevreesd
moet worden dat Polen wederom een literatuur gaat krijgen van het
‘onuitgesproken woord’, zoals dat al vaker in haar geschiedenis is
voorgekomen. Om te voorkomen dat de belangstelling voor de Poolse
cultuur wegebt en om te laten zien hoe belangrijk de Poolse literatuur is,
bevat deze Boekenbijlage twaalf korte portretten door Karol Lesman van
Poolse schrijvers van wie werk in het Nederlands is vertaald, voorafgegaan
door een inleiding over de ontwikkeling van de Poolse literatuur sinds
1920. In de periode sinds de jaren twintig is de ‘gekooide geest’ een
terugkerende verschijning; het is ook de titel van het boek van
Nobelprijswinnaar Czeslaw Milosz.

Karol Lesman
In feite kwam met de hergeboorte van Polen in 1918 (tot stand gekomen bij het
verdrag van Versailles) een einde aan het verlangen naar nationale eenwording, dat
honderdvijfentwintig jaar lang de belangrijkste inspiratiebron was geweest voor de
Poolse literatuur. Men ging zich nu richten op andere zaken dan de
onafhankelijkheidsgedachte, die in de negentiende eeuw werd uitgedragen door de
‘vader van de Poolse letteren’, de romantische dichter Adam Mickiewicz (1798-1855).
Enkele jonge Warschause dichters, verenigd in de groep Skamander, kozen als
hun motto de woorden van een van hen, Jan Lechoń: ‘Laat mij in de lente de lente
zien en niet Polen’. En de belangrijkste vertegenwoordiger van deze beweging, Julian
Tuwim (1899-1956) schreef: ‘...ik, dichter, geef gewoon uiting aan mijn zorgeloos
en spontaan enthousiasme voor de lente en voor de meest gewone, prozaïsche en
banale gebeurtenissen van alledag. Bij voorbeeld voor een ritje met de tram’. Zij
schreven poëzie die verstaanbaar was voor ‘de man in de straat’, die zij wilden
‘bereiken’ en ‘ontroeren’.
Een ongekend optimisme kenmerkte de literatuur van de jaren twintig. Dat gold
ook voor een andere beweging uit die tijd, de zogenaamde ‘Krakause Avant-garde’.
De tot deze beweging behorende dichters werden gefascineerd door de
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verworvenheden van de moderne techniek. In hun vaandel voerden zij de drie M's
van: Miasto, Masa, Maszyna (‘De stad, de massa en de machine’). Volgens hen was
de poëzie niet langer een uiting van emotie, maar een intellectuele combinatie van
persoonlijke eigenschappen. Het gedicht op zich beschouwden zij als een autonoom
kunstwerk, dat niet vertaalbaar is in proza. De belangrijkste figuur onder hen was
Julian Przyboś (1901-1970). Hij verklaarde de metafoor (de ‘vierde M’) tot de basis
van de poëzie, die hij ‘de poëzie van zo weinig mogelijk woorden’ noemde. De breed
uitgebouwde metaforen en de al eerder genoemde rationalisering van de poëzie
maakten hun gedichten een stuk ‘moeilijker’ dan die van Skamander, maar bepaalden
in belangrijke mate de ontwikkeling van het moderne Poolse gedicht.
Was er bij de Eerste (Krakause) Avant-garde nog sprake van een bepaald program,
bij de Tweede Avant-garde is dit niet meer het geval. De tot deze groep gerekende
dichters hebben eenzelfde catastrofistische wereldbeschouwing gemeen, die
tegelijkertijd de verandering aangeeft welke zich aan het begin van de jaren dertig
steeds duidelijker begint af te tekenen binnen de Poolse literatuur. Onder invloed
van de gebeurtenissen in Europa (Stalins optreden in de Sovjetunie, het opkomend
fascisme in Duitsland, de onmacht bij de Poolse politieke leiders, de steeds groter
wordende economische chaos) maakt het optimisme uit de eerste decade van de
tusśenoorlogse periode plaats voor een schrijnend pessimisme.
Onder de schrijvers van de Tweede Avantgarde, van wie Nobelprijswinnaar
Czeslaw Milosz de meest representatieve is, leeft een uitgesproken negatieve visie
op de toekomst van de mens. Hun apocalyptische denken beperkt zich niet alleen tot
een onafwendbare, zuiver politiek-historische catastrofe, ook zien zij een volledig
moreel verval, dat tot het einde van de kunst zal leiden. Hun poëzie, die in
verstechniek niet veel verschilt van die van de Krakause Avant-garde, is dan ook
vaak anti-esthetisch.
In het proza uit die jaren zijn de zorgvuldig gedocumenteerde politieke romans
van Juliusz Kaden-Bandrowski zeker niet revolutionair. Ook het kristalheldere proza
van Maria Dabrowska (1889-1965) en de knappe psychologische romans van Zofia
Nalkowska (1884-1954) brengen wat betreft thematiek en opbouw weinig nieuws.
Over het algemeen bouwen ze voort op klassieke romanpatronen.
Veel opmerkelijker is het prozadebuut van het bijna legendarische drietal
Witkiewicz, Schulz en Gombrowicz. Vooral de laatste twee nemen resoluut afstand
van de negentiende-eeuwse manier van schrijven, bekend als ‘de spiegel van het
leven’. Zij kondigen een nieuw tijdperk aan en sluiten op geheel eigen wijze aan bij
de ontwikkelingen, die door Proust, Joyce en Kafka op gang waren gebracht.
Witkewicz' romans, met name Afscheid van de herfst (1927) en Onverzadigbaarheid
(1930), dragen duidelijke sporen van het Duitse expressionisme en vormen het
hoogtepunt van de catastrofistische literatuur in Polen. In de Tweede Wereldoorlog
komen de sombere voorspellingen van de catastrofisten uit. Onder de slachtoffers
van de oorlogsterreur bevinden zich vele schrijvers, onder anderen Kaden-Bandrowski
en Schulz, maar vooral ook jonge dichters uit het verzet, zoals Baczyński en Gajcy.
Na de oorlog wordt er naarstig gezocht naar wat literatuur zou moeten zijn. Voor
sommigen (bij voorbeeld voor Milosz) betekenen de verschrikkelijke oorlogsjaren
de aanzet tot een hernieuwd zoeken naar het goede in de mens, voor anderen (zoals
voor Rózewicz en Borowski) een nog sterker afwijzen van alle humanistische
waarden. Aanvankelijk is er nog ruimte voor experimenten en bestaat er vrijwel geen
censuur. Men zet zich af tegen het
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socialistisch realisme van de Sovjetunie en zoekt naar een eigen manier om de actuele
problemen te verwoorden - zoals in As en diamant van Andrzejewski.
In 1949 doet ook in Polen de stalinisering haar intrede. Aan een betrekkelijk liberale
periode komt abrupt een einde. Op experimenteren staat vanaf nu een verbod. Slechts
het stoere dreunen van de hamers in de staalfabrieken van Silezië kan nog worden
bezongen. Het lot van het naoorlogse Polen was uiteindelijk al bezegeld in het
nazi-sovjetverdrag van augustus 1939. Toen al was duidelijk geworden dat Polen
binnen de invloedssfeer van de Sovjetunie zou komen.
De oorlog en de politieke ontwikkelingen daarna zorgden ervoor dat wederom net als in de vorige eeuw - een belangrijk gedeelte van de Poolse literatuur in
ballingschap zou worden geschreven en uitgegeven. Sommige van de geëmigreerde
schrijvers, zoals Gombrowicz, Milosz of Mrozek, verliezen nauwelijks iets van hun
Poolse oorspronkelijkheid. Anderen beginnen pas in hun nieuwe ‘vaderland’ te
schrijven, bij voorbeeld de in Nederland bekende Marian Pankowski (geboren 1909),
wiens poëtisch proza op dit moment ook in Polen verschijnt.
Van hen die blijven, doen sommigen er het zwijgen toe tot de dooi intreedt in 1956
(Herben, Dygat). De overigen beloven óf strikte gehoorzaamheid (Putrament,
Borowski) óf blijven schrijven voor zover hun geweten dat toelaat (Andrzejewski,
Rózewicz). In ons oordeel over deze laatsten mogen wij niet te streng zijn, want mag
men het slachtoffer van een systeem boete laten doen voor de misdaden, waarvoor
de makers van dat systeem verantwoordelijk zijn?
Rond 1956 debuteert een nieuwe generatie dichters en prozaschrijvers, die
afrekenen met het geestdodende socialistisch realisme. Daarnaast hervatten velen
hun literaire activiteiten, die zij gedurende de vorige periode hadden opgeschort,
onder anderen Stanislaw Dygat (1904-1981), die met zijn humoristische proza in
Polen doorgaat voor een navolger van Gombrowicz.
In de poëzie komt een reactie op gang tegen het anti-esthetisme van Rózewicz.
Met name Zbigniew Herben (geboren 1924) brengt in zijn op de klassieke tradities
gebouwde gedichten het esthetisme weer terug in de Poolse poëzie, die steeds
filosofischer wordt. Hetzelfde gebeurde direct na de oorlog, buiten Polen, met de
gedichten van Milosz. In 1979 verscheen bij Corrie Zelen een zeer uitgebreide
bloemlezing naoorlogse Poolse poëzie (vertaald door J.W. Overeem en E.
Dijk-Borkowska), waarin dit verschijnsel duidelijk naar voren komt.
De Poolse schrijvers/1920-1982
In het proza valt het debuut op van enkele angry young men, tot wie men ook filmer
Roman Polański en de ‘Amerikaanse’ schrijver Jerzy Kosiński mag rekenen. Zij
richten hun aandacht op de randverschijnselen in de samenleving en creëren een
nieuw soort held, de outcast. De belangrijkste schrijver van dit genre was Marek
Hlasko (1934-1969), van wie ook in Nederland enkele verhalen werden vertaald.
Marek Nowakowski (geboren 1935) en Wladyslaw Terlecki (geboren 1933) zetten
deze traditie voort in de jaren zestig. Het traditionele proza speelt zich vaak af in een
ver ‘veilig’ verleden, bij voorbeeld in de romans van Teodor Parnicki (geboren 1908)
en Andrzej Kuśniewicz (geboren 1904) of in een afgelegen ‘niet gevoelige’ toekomst,
zoals bij Lem. In 1956 was de cultuurpolitiek een stuk soepeler geworden, maar niet
lang daarna waren de teugels weer strakker aangehaald. In 1970 gebeurt, na de val
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van Gomulka en de komst van Gierek, precies hetzelfde. In de loop van de jaren
zeventig komt er naast het officiële een onofficieel uitgeverscircuit waarin werken
verschijnen, die de censuur geheel of gedeeltelijk heeft geweigerd. Dit circuit wordt
voornamelijk gevoed door de ongecensureerde uitgeverij Zapis (‘Registratie’). Hierin
publiceren vrijwel alle belangrijke Poolse schrijvers van vandaag.
Sinds Solidariteit in augustus 1980 haar hervormingsbeweging in Polen inzette,
zijn er vele illegale uitgeverijen bijgekomen, waarin o.a. de tot dan toe in Polen
verboden werken van Milosz verschenen (de inmiddels officieel aangekondigde,
volledige uitgave van diens oeuvre zal onder de huidige omstandigheden beslist geen
doorgang vinden). Het zal duidelijk zijn, dat de staat van beleg de activiteiten van
deze uitgeverijen volstrekt onmogelijk maakt; over hun voortbestaan behoeft men
geen enkele illusie te koesteren. Bovendien is door wat op 13 december van het
vorige jaar gebeurd is in feite iedere schrijver in Polen - waar vanwege een relatief
‘mild’ cultuurpolitiek klimaat gedurende de voorafgaande jaren eigenlijk nooit een
echte dissidentenbeweging heeft bestaan - dissident geworden.
Door een al maandenlange gebrekkige communicatie met Polen bestaat er omtrent
het lot van de schrijvers momenteel grote onzekerheid. Op het moment dat de staat
van beleg werd afgekondigd verbleven enkele auteurs, onder wie Janusz Glowacki
en Kazimierz Brandys, in het buitenland. Van hen keerde tot nu toe niemand naar
zijn vaderland terug. Wel is bekend dat in Polen zelf de schrijvers net als alle andere
Polen een loyaliteitsverklaring hebben gekregen, die ze moesten ondertekenen om
zodoende hun instemming te betuigen met de genomen politieke beslissingen. Het
is niet bekend of ook maar iemand van hen deze verklaring heeft getekend. Algemeen
wordt aangenomen dat iedereen heeft geweigerd en een weigering komt vrijwel zeker
neer op een publicatieverbod. Ook het radio-optreden van enkele als ‘partij-getrouwe’
bekend staande schrijvers zegt niets over hun eventuele bereidwilligheid de actuele
stand van zaken te erkennen, al zou men dit van enkele onder hen (zoals Putrament
en Zukrowski) wel kunnen verwachten.
De houding van de Poolse autoriteiten ten aanzien van de schrijvers lijkt op zijn
minst inkonsekwent. Een uitgesproken dwarsligger als Adam Zagajewski zou nog
vrij rondlopen. En dat zelfde zou gelden voor de Joodse schrijver Julian Stryjkowski,
terwijl er toch juist een nieuwe anti-Joodse hetze binnen de Poolse communistische
partij op gang leek te komen. Aan de andere kant blijkt uit oproepen tot zijn vrijlating,
dat de zich gematigd opstellende Julian Kornhauser in een interneringskamp zit. Ook
is het bevreemdend dat de in Londen woonachtige dichter Adam Czerniawski onlangs
van officiële zijde te horen kreeg, dat zijn gedichten die vóór 13 december 1981 aan
de censuur werden aangeboden nu onveranderd gepubliceerd zullen worden, en dat
van de integere Zbigniew Herbert, die nooit een loyaliteitsverklaring zou
ondertekenen, binnenkort een nieuwe bundel poëzie zal verschijnen.
Hoewel er beslist niet veel Nederlandse vertalingen bestaan, blijkt het mogelijk
aan de hand van in het Nederlands vertaalde auteurs een aardig overzicht te geven
van de Poolse literatuur van de twintigste eeuw. Van de twaalf schrijvers, die hierna
in portretten worden voorgesteld, zijn alleen Witkiewicz en Anderman voor de
Nederlandse lezer niet toegankelijk. De eerste dankt zijn plaats in dit rijtje aan de
onmiskenbare invloed, die hij heeft gehad op het literaire gebeuren in Polen; de
laatste wordt genoemd omdat met hem en zijn generatie het Poolse proza een geheel
nieuwe weg lijkt te zijn ingeslagen al mag men zich met angstig gemoed afvragen
of deze weg nog wel te bewandelen zal zijn in de ‘nieuwe’ Poolse realiteit.
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Enfant terrible
Stanislaw Witkiewicz 1885-1939

Er bestaat een foto van Witkiewicz, waarop hij met zijn rug naar de camera toe staat
en met een indringende, haast demonische blik de vier evenbeelden van zich zelf
tegenover hem in de ogen kijkt. Hij draagt een militair uniform en heeft een
officierspet op. De foto is door hem zelf genomen in Petersburg, het huidige
Leningrad, tussen 1914 en 1917. Het is meer dan een met behulp van handig
opgestelde spiegels tot stand gekomen trucfoto.
Stanislaw Ignacy Witkiewicz, beter bekend als Witkiacy, was schilder, filosoof,
toneelschrijver, romancier en essayist. Een van de meest bizarre en invloedrijke
figuren uit het Poolse culturele leven van de twintigste eeuw. Zijn verblijf in Rusland
van 1914 tot 1918 is van beslissende betekenis geweest voor zijn verdere leven, en
zijn opvattingen over kunst, filosofie en het perspectief van het menselijke individu
kregen daar gestalte. Hoewel deze vier jaar een zwart gat zijn in de biografie van
Witkacy, mogen we op grond van latere uitspraken van hem zelf en zijn omgeving
aannemen, dat zijn ‘catastrofisme’ hier zijn oorsprong heeft. Czeslaw Mi-
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losz noemt hem in zijn boek Het land Ulro (1977) zijn grote voorbeeld, de man aan
wie hij en de andere catastrofisten hun visie ontleenden.
Omdat Witkacy bij zijn geboorte door zijn vader als Russische staatsburger is
opgegeven, moet hij in 1914 dienst nemen in het Russische leger. Hij wordt officier
in het garnizoen van de tsaar en als een van de weinige niet-Russen maakt hij van
heel dichtbij de revolutie mee. In deze gebeurtenis ziet hij de eerste voortekenen van
wat hij later de totale ondergang van het individu in de massa zal noemen. In Moskou
ziet hij ook de eerste schilderijen van Picasso en voert hij met andere kunstenaars
discussies over metafysische kunst.
Als hij weer in Polen terug is, publiceert hij een boek getiteld Nieuwe vormen in
de schilderkunst (1919), waarin hij de idee ontwikkelt van de ‘zuivere vorm’. Deze
‘zuivere vorm’ zou de ‘verdwijning van de metafysische gevoelens’, die Witkacy
zag naderen in een toekomstige ‘gemechaniseerde samenleving van menselijke
automaten’, moeten tegenhouden - desnoods voor een enkel moment. De religie en
de filosofie zijn bankroet, ze zijn niet meer in staat ons voor de dreigende ondergang
te behoeden. Alleen een kunst van de ‘zuivere vorm’ zou ons nog kunnen redden.
Ook op het toneel probeert hij de idee van de ‘zuivere vorm’ toe te passen. Hier
gaat het hem om ‘de deformatie van het leven of de wereld van de fantasie’, die
slechts gebonden mag zijn ‘aan een innerlijke, zuiver scenische constructie, en niet
aan de eis van een consequente psychologie...’.
Het literaire oeuvre van Witkacy is niet altijd een emanatie van zijn theorie. Zijn
toneelstukken, die hij op één na allemaal (drieëndertig) schreef in de periode van
1918 tot 1926, ademen hier en daar nog de geest van het naturalisme van Strindberg,
waartegen hij zich juist verzette. Maar vooral doen zij in hun grotesk vervormen van
de werkelijkheid denken aan een absurd theater avant la lettre. Net als zijn
toneelstukken gebruikte Witkacy vaak zijn romans als spreekgestoelte om zijn filosofie
te verkondigen. Desondanks oefent met name zijn proza een onweerstaanbare
aantrekkingskracht uit op de lezer door een weergaloos expressief taalgebruik en een
grenzeloze verbeeldingskracht.
Witkacy was bezeten door het onverzadigbare verlangen om ‘het mysterie van het
bestaan’ zo intens mogelijk te beleven. Dit verlangen spreekt ook uit zijn gehele
werk, dat net als de mens Witkacy door het onbereikbare van het gestelde doel iets
immens tragisch krijgt. Erotiek, narcotica, exotische elementen, zij spelen alle een
belangrijke rol bij Witkacy, maar uiteindelijk zijn het slechts goedkope substituten
van het door hem beoogde onvervalste ‘metafysische gevoel’. Geconfronteerd met
de eigen onmacht om zijn verlangen te bevredigen en gesterkt in het vermoeden dat
weldra de ‘gemechaniseerde samenleving van menselijke automaten’ een feit zou
zijn, pleegde hij op de dag dat de Russen Polen in de rug aanvielen, op 17 september
1939, zelfmoord.
Terwijl het werk van Stanislaw Ignacy Witkiewicz in vele andere talen werd
vertaald, is dit enfant terrible van de Poolse literatuur in Nederland nog vrijwel een
onbekende. Er verscheen slechts één toneelstuk van hem in vertaling, De gek en de
non - vertaald door Paul Beers, en gepubliceerd in het februarinummer van 1977 van
De Revisor.
DE GEKOOIDE GEEST
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Demiurgische krachten
Bruno Schulz 1892-1942

Terwijl in Warschau in de literaire cafés het laatste gedicht van Tuwim of de nieuwe
roman van Kaden-Bandrowski het onderwerp van gesprek waren, werkte de
tekenleraar Bruno Schulz in een klein Pools-joods provinciestadje, Drohobycz in
Galicië, aan zijn Kaneelwinkels (Vertaling G. Rasch, Meulenhoff). Deze wonderlijke
verhalen, die in hun bevrijdend vitalisme het saaie leven van een provinciestadje tot
een mythologisch gebeuren verheffen, maakten hem bij publikatie in 1932 op slag
beroemd. In 1938 verscheen het vervolg, Sanatorium Clepsydra (eveneens door
Rasch vertaald en uitgegeven door Meulenhoff). Schulz heeft nooit aan het
grootsteedse leven kunnen wennen en bleef in Drohobycz wonen, waar hij in 1942
bij een wilde actie van de Gestapo in het getto werd doodgeschoten.

Vorig jaar verscheen bij de Duitse uitgeverij Ulstein een tweedelige bloemlezing uit het Poolse
proza van de twintigste eeuw: Polnische Prosa des 20. Jahrhunderts, samengesteld door Karl
Dedecius (720 p., f19,35) Daarin komen alle hier behandelde schrijvers voor, maar ook vele
anderen. Bovendien voorzien van bio- en bibliografische aantekeningen en een uitvoerig nawoord.
De twee delen worden geïmporteerd door Van Ditmar.

Geïsoleerd van de buitenwereld reconstrueerde hij zijn kindertijd. Vanuit de
begrensde ruimte van een kamer in de stoffenwinkel van zijn vader bouwde hij aan
zijn eigen mythe, en niet zoals de neo-romantische dichters rond de eeuwwisseling
hadden gedaan: op de hoge toppen van het Tatra-gebergte, waarvandaan zij het
universum in al zijn facetten meenden te kunnen bevatten. Binnen de micro-kosmos
van zijn ouderlijk huis probeert Schulz intuïtief de wereld te leren kennen. Voor hem
heeft de werkelijkheid geen vastomlijnde vormen. De muren van zijn kamer kunnen
hem niet tegenhouden. Alles vloeit in elkaar over: het verleden in het heden, het ene
wezen of voorwerp in het andere. Herhaaldelijk is gewezen op de overeenkomsten
met Kafka: de belangrijke binding met de vader, de steeds weer terugkerende
gedaanteverwisselingen. Maar er is nog een schrijver die hier niet ongenoemd mag
blijven: de grootste symbolistische dichter die Polen gekend heeft, Boleslaw Leśmian
(1877-1937), wiens symbolisme ook binnen de Europese literatuur een bijzondere
plaats inneemt. Hij was net als Schulz en Kafka van joodse afkomst, maar zijn werk,
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net als dat van de andere twee, was niet specifiek joods. Het had op de eerste plaats
een universeel karakter. Schulz noch Leśmian voelde zich verbonden met een school
of stroming. Beide zochten naar een manier om schepper te worden van hun eigen
wereld, de een in het proza, de ander in de poëzie. De demiurgische krachten, die
nodig waren om dit werk te volbrengen, ontleenden zij aan de bijbelse uitspraak: ‘In
den beginne was het woord’. Geplaatst tegenover de omstandigheid dat de mens
alleen is, gingen zij zelf op zoek naar de zin van de wereld en begonnen hun eigen
schepping.

De onschuldige jeugd
Wifold Gombrowicz 1904-1969

Was het Witkacy niet gelukt de strijd met de vorm tot een goed einde te brengen,
Gombrowicz kwam als grote overwinnaar uit dit gevecht te voorschijn: hij slaagde
erin de vorm volledig aan zich te onderwerpen. Hij deed dit door afstand van haar
te nemen, voornamelijk met behulp van de parodie. Zo moeten bij voorbeeld in zijn
verhalenbundel Memoires uit de periode van rijpworden (1933) de maatschappelijke
omgangsvormen het ontgelden en in Ferdydurke (1938) o.a. de gevestigde literaire
waardeoordelen, die voor Gombrowicz niets meer zijn dan volkomen uit de lucht
gegre-
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pen vooroordelen: ‘Een groot schrijver is groot omdat hij groot is’.
Gombrowicz is een provocateur. Voortdurend provoceert hij de lezer door de vorm
te compromitteren. In de ogen van Gombrowicz draagt de mens een masker, dat hem
door zijn omgeving is opgelegd. Hij is nooit oprecht, steeds heeft hij een bepaalde
pose nodig om zich te kunnen manifesteren. Met een verfijnde scherpzinnigheid
ontmaskert Gombrowicz het kunstmatige van de menselijke interactie. In zijn streven
naar authenticiteit komt hij vanzelf uit bij de ‘jeugd’, die in haar onschuld en
ongereptheid nog niet bezoedeld is door het kunstmatige dat het gedrag van de
volwassenen kenmerkt. De ‘jongeling’ heeft nog alle mogelijkheden in zich. Door
zijn onzekerheden, zijn schaamte en de tegenstellingen die hij in zich verenigt, is hij
nog onbevangen maar zodra hij de wereld der volwassenen binnentreedt, neemt hij
onder invloed van hun gedrag een gemaakte houding aan, waarvan hij niet meer kan
loskomen. Vandaar Gombrowicz' fascinatie door de ‘jeugd’, die we herhaaldelijk
tegenkomen in zijn werk, lijnrecht geplaatst tegenover het volwassen zijn.
Gombrowicz is geen politiek schrijver, althans niet van nature. Zijn geografische
positie en de politieke ontwikkelingen in Polen hebben hem tot een politiek schrijver
tegen wil en dank gemaakt. Zijn vertrek naar Argentinië in 1939 is géén politieke
keuze geweest, maar is eerder aan het toeval te wijten, hetgeen echter niet wil zeggen
dat hij zonder dit toeval wél in Polen zou zijn gebleven. In Transatlantisch (1953)
gaat hij de vooringenomenheid én het minderwaardigheidscomplex van de Pool te
lijf. Dit waren twee bij uitstek gekunstelde poses, die Gombrowicz heel duidelijk
kon waarnemen in een situatie waarin Polen moesten leven naast niet-Polen: de
emigratie in Argentinië. Parodieën op het Pool-zijn en de nationale literatuur (zoals
op de avonturenromans van Nobelprijswinnaar Sienkiewicz) van de hand van een
Pool die buiten zijn landsgrenzen vertoefde, schoten bij de officiële Poolse instanties
in het verkeerde keelgat en werden uitgelegd als ‘vijandige daden gericht tegen de
Poolse Volksrepubliek’. Het gevolg was een niet aflatende hetze tegen de auteur van
Ferdydurke, die nu ook in de ogen van vele ‘gekwetste’ Poolse emigranten te ver
was gegaan. De positie van Gombrowicz binnen de Poolse realiteit van de laatste
jaren is hoogst curieus. De helft van de studenten Poolse letterkunde schrijft een
scriptie over Gombrowicz, terwijl zijn werk in Polen niet wordt uitgegeven. Zijn
toneelstukken, die overal in Polen worden opgevoerd, zijn niet in een officiële uitgave
te lezen. Ferdydurke, dat slechts éénmaal (in 1957) werd herdrukt, wordt wel op de
Poolse radio voorgelezen. Al geruime tijd is de uitgave van enkele van zijn verhalen
aangekondigd, maar deze is nog steeds niet gerealiseerd en onder de huidige
omstandigheden voorlopig ook niet meer te verwachten.
De Poolse schrijvers/1920-1982
Vrijwel het gehele oeuvre van Gombrowicz is voor de Nederlandse lezer toegankelijk.
Dit is vooral de verdienste van Paul Beers, van wie onlangs een herziene vertaling
van Ferdydurke verscheen (Athenaeum-Polak en Van Gennep). Een andere recente
vertaling Transatlantisch (1977) is van dezelfde vertaler en uitgever. Tegelijk met
Ferdydurke verscheen een informatief cahier over Gombrowicz, Gombrowicziana
(1981, redactie Paul Beers, uitgegeven door De Revisor Boeken), waarin naast
fragmenten uit zijn beroemde dagboek onder andere ook artikelen van Schulz en
Milosz over Gombrowicz zijn opgenomen.
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Analyse van acrobatiek
Czeslaw Milosz geb. 1911

In het juryrapport, dat werd uitgegeven ter gelegenheid van de uitreiking van de
Nobelprijs voor literatuur voor 1980 aan Czeslaw Milosz, wordt de laureaat een
dichter genoemd ‘die met compromisloze scherpzinnigheid uitdrukking geeft aan de
bedreiging, waaraan de mens in een wereld vol gewelddadige conflicten blootstaat’.
Deze typering van zijn dichterschap gaat zeker op voor zover ze betrekking heeft op
Milosz' aandeel in de Tweede Avant-garde, maar zijn latere poëzie straalt meer uit
dan pessimisme alleen. Zijn gedichten worden milder van toon en krijgen een meer
beschouwend karakter. Er spreekt een soort berusting uit, die gevoed lijkt door een
geloof in een betere wereld:
Er kan geen sprake zijn van een triomf van de kracht,
We leven immers in een tijd waarin rechtvaardigheid overwint

(uit: Dziecie Europy, Kind van Europa, 1949) Herhaaldelijk wordt dit geloof geschokt,
vooral door de gebeurtenissen die vanaf 1945 ten oosten van de Elbe plaatsvinden
en waarvan Milosz verslag doet in de essays, die hij naast zijn poëzie schrijft. In
1951 emigreert hij via Frankrijk naar Amerika, waar hij momenteel als professor aan
de universiteit van Berkeley Poolse en Russische literatuur doceert. In zijn meest
vertaalde werk Zniewolony umysl (‘De gekooide geest’) uit 1953 neemt hij stelling
tegen wat er dan in Oost-Europa gebeurt. Hij zelf noemt het een ‘analyse van de
acrobatische toeren van de geest, die Oosteuropese intellectuelen moeten uithalen
om zich te verenigen met stalinistische dogma's’. In De gekooide geest zijn vier
schetsen opgenomen van bekende Poolse schrijvers uit het naoorlogse Polen. Zij
worden niet met name genoemd, maar aangeduid met alfa, beta, gamma en delta.
Het is niet zo moeilijk uit het verhaal op te maken, wie er bedoeld worden. Het zijn
Andrzejewski en Borowski, Galczyński en Putrament. Galczyński (1905-1953) was
een satirisch dichter en cabaretschrijver, die zich voor de oorlog in rechtse,
antisemitische kringen ophield en daarna de ‘bard’ werd van het socialistisch realisme
in Polen. Putrament (geboren 1910) werkte nauw samen met Milosz in de Tweede
Avant-garde, maar werd na de oorlog die hij in de Sovjetunie doorbracht een fervent
pleitbezorger van het communisme in Polen (en dat is hij nog steeds). Milosz
verafschuwt de mensen die in het ‘nieuwe’ Polen bleven schrijven, hij heeft geen
goed woord voor ze over, ook niet voor alfa (Andrzejewski), al doet het hem zeer
een oude vriend zo te moeten behandelen. In Nederland verscheen onlangs de roman
Het dal van de Issa uit 1953, een loflied op het oude Litouwen, waar de auteur werd
geboren. Dit door Gerard Rasch vertaalde en door Peter van der Velden uitgegeven
boek bevat veel autobiografische elementen en staat niet ver af van Milosz' poëzie,
die hij zelf beschouwt als het belangrijkste van zijn oeuvre. Binnenkort verschijnt
een ander autobiografisch werk: Geboortegrond, uit te geven door De Arbeiderspers.
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Andrzej Krauze's Polen

zelfcensuur
Andrzej Krauze (34) is een van de bekendste Poolse satirische tekenaars. Hij verliet in 1979
Polen. Zijn tekeningen verschenen sindsdien in een groot aantal Europese kranten: The Times,
The Guardian, Observer, France-Soir, L'Express en ook enkele in NRC/Handelsblad. Sinds 1979
leidt Krauze een min of meer zwervend bestaan. Vanaf 1970 tekende hij zo'n driehonderd
cartoons voor het Poolse satirische tijdschrift Szpilki en was medewerker van het weekblad
Kultura en van het tijdschrift Solidarność. Hij illustreerde een clandestiene uitgave van George
Orwells Animal Farm en maakte honderden affiches voor toneel, film en cabaret, waarvan er
ook enkele in het bezit zijn van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Bij de kleine uitgeverij
Nina Karvov in Londen verscheen een bloemlezing uit zijn politieke cartoons uit 1980-81 onder
de titel Andrzej Krauze's Poland, ingeleid door George Mikes. Het wordt in Nederland
geïmporteerd door Van Gennep in Amsterdam.
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Verdiept in een boek
Jaroslaw Iwaskiewicz 1894-1980

Iwaszkiewicz was een van de meest produktieve en talentvolle Poolse schrijvers van
deze eeuw. Zijn eerste gedichten schreef hij in de geest van Skamander, al zijn ze
veel exotischer van aard dan de next door poetry van Tuwim en is zijn taalgebruik
veel gezochter dan het alledaagse jargon van de andere Skamandrieten. Iwaszkiewicz
is zijn vooroorlogs esthetisme steeds trouw gebleven, ook in zijn verhalen en korte
novellen, die het apogeum vormen van zijn literaire kunnen. Deze werkelijk prachtige
verhalen zijn in wezen net zo sereen als zijn tedere poëzie. Hij vermeed in zijn werk
‘gevoelige’ onderwerpen, waardoor dat werk een puur literair karakter krijgt. Hij
was een van die schrijvers in Polen, die ongeacht de politieke veranderingen bleven
schrijven. In dit verband mag het verhaal ‘Icarus’ tekenend genoemd worden, dat in
de oorlog speelt en waarin een jongeman toevallig door de Gestapo gearresteerd
wordt, terwijl hij over straat loopt, verdiept in zijn boek en daardoor niets merkend
van hetgeen om hem heen gebeurt.
DE GEKOOIDE GEEST
Op latere leeftijd ging hij zich steeds meer bezighouden met het schrijven van
herinneringen en reisverhalen. Zijn laatste verhalen werden steeds nostalgischer. Hij
stierf op zesentachtigjarige leeftijd, na jarenlang voorzitter te zijn geweest van de
schrijversbond en hoofdredacteur van het gezaghebbende literaire blad Twórczość
(‘Het creatieve werk’).
Iwaszkiewicz werd gerespecteerd vanwege zijn literaire talent, maar hij was niet
erg geliefd, omdat hij als vertegenwoordiger van het ‘Poolse geweten’ - zoals men
de literatuur in dit land wel mag noemen - geen partij kon kiezen op cruciale
momenten en omdat zijn werk te weinig geëngageerd was.
Veel van zijn verhalen, waarvan de meeste autobiografisch zijn, werden in de loop
der jaren verfilmd. Andrzej Wajda verfilmde ‘Het berkenbos’ en ‘De meisjes van
Wilko’ (aan het begin van deze laatste film zit Iwaszkiewicz zelf als auteur van het
verhaal aan het treinraam). ‘Moeder Johanna van de engelen’ is de prachtige
verfilming door Jerzy Kawalerowicz van het gelijknamige verhaal uit 1943, dat net
als Aldous Huxley's The Devils of Loudun teruggaat op zeventiende-eeuwse
documenten van het Franse klooster van Loudun, maar dat zich bij Iwaszkiewicz
afspeelt in en rond een afgelegen klooster ergens in Oost-Polen.
Recente Nederlandse vertalingen van het werk van Iwaszkiewicz zijn Twee verhalen
(1981, vertaald door W.M.M. Sambeek, uitgegeven door De Lantaarn) en Tuinen
(1977, vertaald door L Vyncke-D'hooghe, uitgegeven door Gottmer Orion).
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Slawomir Mrozek over de staat van beleg
De al jarenlang in Frankrijk woonachtige Slawomir Mrozek schreef een ‘brief
aan de buitenlanders’, welke het Poolse emigrantenblad Kultura uit Parijs in
haar eerste nummer van dit jaar publiceerde.
De daarin afgedrukte tekst verscheen eerder in een verkorte vorm in de New
York Herald Tribune.
‘Iedereen weet wat er gebeurd is in Polen in de nacht van 12 op 13 december,
en wat er nog steeds gaande is. Maar om te kunnen begrijpen wat men weet,
dient men op de eerste plaats te weten, dat:
De gebeurtenissen in Polen zeker geen “uitzonderingstoestand” zijn die werd
“afgekondigd krachtens de Poolse grondwet” (dit is de officiële versie van de
regering). En dat deze ook geen “staatsgreep” zijn noch een “militaire coup”
(dit is de definitie van hen, die het niet eens zijn met de officiële versie). Anders
gezegd, wat in Polen gebeurt is in Polen niet nieuw en niet uitzonderlijk. Het
begrip “uitzonderingstoestand” veronderstelt, dat tot op een gegeven moment,
daarvóór dus, alles normaal was. Welnu, in Polen is sinds 1939 niets normaal
geweest - met andere woorden ook niet rechtsgeldig of natuurlijk...
Dat wat nu in Polen gebeurt is slechts een kontinuering, en geen
uitzonderingstoestand. Het is niet uitzonderlijk, al is het niet normaal. Het is
een onophoudelijke abnormaliteit...
Het is niet waar, dat Polen bedreigd zou worden door een burgeroorlog. Een
gewapend conflict tussen twee partijen, die deel uitmaken van één en hetzelfde
volk en die er een verschillende overtuiging op na houden - dát is een
burgeroorlog. En als er dan al in Polen nog steeds communisten zijn, dan zijn
zij - afgezien van de pathologische gevallen - zeker niet gemotiveerd door een
oprecht en diepgaand geloof in het communistische dogma. Zij zijn gemotiveerd
door de omstandigheden, door opportunisme en zelfbedrog. En het zijn
voornamelijk mensen, die alles op het systeem hebben gezet, die zonder dat
systeem niets zouden betekenen en die in hun dienstbaarheid aan dat systeem
al zover zijn gegaan, dat zij al niet meer terug kunnen, of menen niet meer terug
te kunnen...’
uit: Kultura, Parijs, 1982, 1/412-2/413, pag. 17-19.

Springend over de bergen
Jerzy Andrzejewski geb. 1909

Andrzejewski is net als de meeste helden uit zijn romans voortdurend op zoek naar
morele waarden. Waarden die voor hem onbereikbaar lijken, want steeds weer komt
hij bedrogen uit. Hij deelt het lot van zijn romanfiguren: iedere speurtocht eindigt in
een vernietigende nederlaag Voor de oorlog maakt hij zijn debuut met Lad serca
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(1938, ‘Het geordende hart’), een katholieke roman geïnspireerd door Bernanos en
Mauriac, waarin Andrzejewski deze waarden vergeefs zocht in God. Tijdens de
bezetting verlaat hij zich in zijn verhalen (Noc, 1945 ‘De nacht’) op de loyaliteit
tussen mensen, die in een zwaar bedreigde levenssituatie aan allerlei beproevingen
blootstaan. Maar opnieuw komt er een wreed einde aan deze illusie als blijkt dat
loyaliteit onder deze (oorlogsomstandigheden vaak omslaat in verraad en zelfs
doodslag.
Na de oorlog neemt hij zijn toevlucht tot het socialisme, maar doet dat niet
onvoorwaardelijk. Popiól i diament (1948, ‘As en diamant’), zijn meest beroemde
en een van de grootste Poolse naoorlogse romans, zit nog vol twijfels over het
welslagen van het plan om een nieuw Polen te bouwen op de ideologisch-morele
fundamenten van drie zo verschillende categorieën: communisten, hun politieke
tegenstanders en jonge avonturiers die in de oorlog opgegroeid en gevormd zijn. De
verfilming van Andrzej Wajda uit 1959 van deze roman is veel gedurfder dan de
roman van Andrzejewski, omdat Wajda zonder meer kiest voor de romantische
avonturier Maciek.
In de hoop binnen de nieuwe communistische orde de morele waarden te vinden
die hij zocht, blijft hij gedurende de socialistisch-realistische periode schrijven, net
als Iwaskiewicz en zovele anderen. Toch is hij ondanks zijn engagement en
partijlidmaatschap geen slaafse volgeling van de ‘Nieuwe Methode’, zoals we in een
van zijn groteske verhalen uit die tijd, ‘Groot gejammer van een papieren hoofd’
(1953), kunnen lezen. In 1957 komt de afrekening met deze periode: Ciemności kryja
ziemie (‘Duisternissen bedekken de aarde’), een roman over de Spaanse inquisi-
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tie, waarin de auteur het mechanisme blootlegt dat het individu afhankelijk maakt
van een systeem dat gebaseerd is op een enkel dogma: gehoorzaamheid. Het is
duidelijk dat hier in een Aesopische stijl aan het verleden dezelfde vragen worden
gesteld als aan het heden. Na deze zelfkritiek en de inlevering van het
partijlidmaatschap publiceert Andrzejewski in de jaren zestig nog twee boeken:
Bramy raju (1960, ‘De poorten van het paradijs’), een zeer originele roman over de
kinderkruistocht, en Idzie skaczac po górach (1963, ‘Daar komt hij springend over
de bergen’), een roman over het westerse kunstenaarsleven. Dan is het even stil rond
deze schrijver, totdat in 1979 Juz prawie nic (‘Al bijna niets meer’) verschijnt, een
roman over de gefingeerde Nobelprijswinnaar Hermann Eisberger, die op zijn sterfbed
terugblikt op het niet zo geslaagde leven dat achter hem ligt. Al sinds 1963 werkt
Andrzejewski aan een groots opgezette roman over het hedendaagse Polen, Miazga
(‘Moes’), die momenteel in fragmenten in Polen circuleert. Zelfheeft hij ooit eens
gezegd dat de moeilijkheden die hij heeft met ‘dit klein gedrocht dat gemakkelijk
tot een reusachtig monster kan uitgroeien’ hem steeds meer parten gaat spelen.
Andrzejewski's oeuvre is weinig stabiel. Iedere keer dwingt hij de lezer, zich opnieuw
in te leven in de situatie van de schrijver. Het is een gevolg van zijn onrustig, weinig
succesvol zoeken naar die ene juiste moraal. En het paradoxale, dat in de romans
van deze moralistische schrijver iedere moraal, noodgedwongen, ontbreekt, is tevens
de oorzaak van zijn tragiek.
Aan deze tragiek gaat Milosz voorbij als hij in De gekooide geest een vernietigend
oordeel uitspreekt over de man met wie hij de oorlog in Warschau heeft doorgebracht
en met wie hij vlak na de oorlog in Krakau een filmscenario heeft geschreven, dat
overigens nooit werd gerealiseerd. Voor Milosz geldt: er is maar één waarheid en
die moet men in haar geheel en zonder omhaal verkondigen, en niet zoals
Andrzejewski dat doet: gedeeltelijk, met compromissen en halfgesloten ogen. Dit
verwijt heeft Andrzejewski nooit echt goed kunnen verwerken. Herhaaldelijk geeft
hij toe fouten te hebben gemaakt en nog steeds komt hij hierop terug in memoires
en recente verhalen.
De laatste jaren is Andrzejewski actief geweest in Zapis. Maar zijn bijdragen zijn
fragmentarisch en nu zijn gezondheid steeds meer te wensen overlaat, moet gevreesd
worden dat deze tragische figuur niet meer in staat zal zijn met een ‘geordend hart’
een punt te zetten achter zijn schrijversloopbaan.
Er is heel wat vertaald van Andrzejewski in Nederland, al is het meeste sterk
verouderd. As en diamant (1963, vertaling Willem A. Mayer, uitgegeven door De
Boer Jr.), De poorten van het paradijs (1962, vertaling L. Stembor, uitgegeven door
De Tijdshoorn) en Daar komt hij springend over de bergen (1965, vertaling L.
Stembor, uitgegeven door Van Loghem Slaterus).
De Poolse schrijvers/1920-1982

Tegen ‘het esthetisch ervaren’
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Tadeusz Rózewicz geb. 1921

In 1965 schreef Rózewicz in een terugblik getiteld ‘Naar de bronnen’: ‘In die tijd,
dat wil zeggen in 1945, enkele maanden na het einde van de Tweede Wereldoorlog
en Hitlers bezetting, kwamen uitdrukkingen als “esthetische ervaring” en “artistieke
belevenis” mij belachelijk en verdacht voor. Later, in augustus, werd de eerste
atoombom gegooid. Tot op de dag van vandaag lijkt mij een zogenaamde esthetische
ervaring nog steeds belachelijk, ook al hoef ik er nu niet meer van te walgen. Dit
vast geloof in de dood van het “esthetische ervaren” ligt nog steeds ten grondslag
aan mijn schrijverschap.’
Ondanks deze duidelijke ontkenning van het bestaansrecht van de literatuur en
het verlies van ieder vertrouwen in de humanistische traditie blijft Rózewicz, die in
1947 debuteert met de dichtbundel Onrust, poëzie schrijven. Wel breekt hij met de
conventionele stijlmiddelen zoals rijm en metrum. Ook verzet hij zich fel tegen het
woord-esthetisme van Przyboś, dat volgens Rózewicz toch alleen maar door een
kleine elite begrepen wordt en eigenlijk een zuiver theoretische aangelegenheid is.
Niettemin gaat hij net als de leider van de Krakause Avant-garde uit van de ‘poëzie
van zo weinig mogelijk woorden’.
Rózewicz wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste dichter van het
naoorlogse Polen. Zijn invloed op de jongere generatie is enorm. Voor velen is hij
nog steeds degene, die de poëzie bevrijdde van een te strak rijmschema en een te
ingewikkelde versbouw. Zijn gedichten zijn vaak slechts op grond van de bladspiegel
of de interpunctie van zijn proza te onderscheiden. Sommige van zijn toneelstukken,
die een voortzetting zijn van het ‘gedeformeerde’ toneel van Witkacy en Gombrowicz
en op een lijn gezet kunnen worden met het absurde theater van Ionesco en Beckett,
bestaan soms uit niet meer dan enkele monologen, die zich net zo goed laten lezen
als poëzie of proza.

Van de gedichten van Rózewicz verscheen vorig najaar een bloemlezing in
Nederlandse vertaling, Gezichten, vertaling Peter Nijmijer en Gerard Rasch,
uitgegeven door Meulenhoff.
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Meedogenloos en onverbloemd
Tadeusz Borowski 1922-1951

Net als Rózewicz kwam Borowski tot de conclusie, dat de catastrofe van de Tweede
Wereldoorlog en de gruwelen van het concentratiekamp iedere bemoeienis met de
cultuur twijfelachtig hadden gemaakt. Voor Borowski, die tijdens de oorlog als
dichter was begonnen, vormde de poëzie het symbool van de esthetische waarden,
die thuishoorden in een beschaafde wereld. Nu deze voorgoed vernietigd waren, kon
hij zich niet langer met poëzie bezighouden. Rózewicz bleef ondanks alles gedichten
schrijven. Borowski kon dat niet langer en hij besloot van zijn oorlogservaringen
verslag te doen in sobere verhalen, zo direct mogelijk, zonder verfraaiingen. Hierin
lijkt zijn proza op de poëzie van Rózewicz.
In een behaviouristische stijl geeft hij een uiterst consequente beschrijving van de
hel van het concentratiekamp, die hij zelf als gevangene aan den lijve had
meegemaakt. De meest gruwelijke feiten worden in zijn verhalen meedogenloos en
onverbloemd weergegeven. De verteller kent geen enkele introspectie: ieder
moraliserend commentaar ontbreekt. In de wereld van het concentratiekamp bestaat
niet langer het onderscheid tussen goed en kwaad. De verteller maakt geen verschil
tussen beul en slachtoffer: beiden willen ze overleven, tegen iedere prijs. Het is
overbodig te zeggen, dat zijn verhalen op het moment van verschijnen grote beroering
teweegbrachten, juist in het land waar de verdelgingsmachine van het Derde Rijk
had gestaan. Maar nog steeds worden ze in Polen gezien als het meest interessante
debuut van direct na de oorlog, naast de poëzie van Rózewicz en Andrzejewski's
roman As en diamant. Het feit dat hij in 1948 lid van de communistische partij werd
en zijn pen in dienst stelde van het socialistische realisme, had geen invloed op zijn
populariteit. Maar nu hij voor een ander zong dan voor zich zelf of de Muze, werd
zijn werk een stuk minder interessant. Voor sommigen maakt dit laatste zijn zelfmoord
in 1951 een stuk minder duister.
De Nederlandse uitgave Hierheen naar de gaskamer, dames en heren (1980,
vertaling L. Stembor, uitgegeven door De Arbeiderspers) is een keuze
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uit de twee Poolse bundels Pozegnanie z Maria (‘Vaarwel Maria’) en Kamienny
świat (‘Stenen wereld’), die verscheen in 1948.

Absurde spelden
Slawomir Mrozek geb. 1920

Als rond 1956 de strakke banden van het socialistisch realisme in Polen worden
verbroken, begint er een frisse wind te waaien in het sinds 1949 zo benauwde literaire
klimaat. Het werk van Mrozek is daarvan een treffende illustratie.
Hij begon in het begin van de jaren vijftig als cartoonist bij het satirische weekblad
Szpilki (‘Spelden’) uit Krakau. Na enige tijd ging hij zich toeleggen op het schrijven
van absurdistische verhalen. Inmiddels heeft hij zich ontwikkeld tot een van de
grootste vertolkers van dit genre. Aanvankelijk parodieert hij in groteske miniaturen
de taal van de massamedia en allerlei autoriteiten, tot en met de traditionele literatuur
(hierin is hij een echte leerling van Gombrowicz).
Daarnaast vormen de bureaucratie en de uniformiteit die hij in het dagelijkse leven
van de Poolse samenleving aantreft het mikpunt van zijn satirische aanvallen. Op
den duur onderwerpt hij ook diverse verschijnselen uit de plattelandsfolklore aan
een scherpe, ironiserende analyse. Hij is ook de auteur van een getekende geschiedenis
van Polen, waarin hij vele Poolse vooroordelen ten aanzien van hun eigen roemrijke
verleden ontmaskert en tegelijk het heden van sarcastische kanttekeningen voorziet.
Bij Mrozek gaat het absurde ongemerkt over in het normale, of andersom:
alledaagse dingen worden vanzelf absurd. Zijn humor is vaak zwart en navrant,
vrijwel nooit opgewekt of speels. Dit laatste is overigens een opvallend kenmerk van
de Poolse humor in het algemeen. Zijn laatste verhalen krijgen een steeds filosofischer
inslag, vooral sinds de bundel Dwa listy (‘Twee brieven’) uit 1974. In vergelijking
met zijn vroegere verhalen winnen ze aan overtuigingskracht.
Doordat Mrozek vaak naar de mens verwijst als naar een individu dat automatisch
en klakkeloos een hem van hogerhand opgelegde rol overneemt (waarin men terecht
de relatie van het individu tot het totalitaire systeem mag zoeken), lijkt de held uit
zijn verhalen vaak op een marionet. Dit roept een associatie op met het andere genre,
dat Mrozek met zoveel succes beoefent, het toneel.
Zijn toneelstukken, waarvan Tango uit 1965 het bekendst is, lijken een schakel te
vormen tussen het toneel van Gombrowicz (parodiërend) en Beckett (absurdistisch).
In tweede instantie zijn ze een voortzetting van het theater van Witkacy, met wie
Mrozek het groteske gemeen heeft. Als we zijn toneelwerk naast dat van Rózewicz
plaatsen, dan zien we dat het veel dramatischer is, en veel subtieler van constructie
dan het experimentele theater van deze laatste.
DE GEKOOIDE GEEST
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Van Mrozek, die al sinds jaren in Parijs woont, maar nog regelmatig in Polen
publiceert, verscheen vorig jaar bij Uitgeverij Pranger een tweede druk van zijn eerste
verhalenbundel uit 1957, De olifant (vertaling C. Hengst).

De droom van het nationalisme
Tadeusz Konwicki geb. 1926

Het werk van Konwicki, dat net als dat van Milosz vaak het geboorteland Litouwen
in herinnering roept, staat in het teken van de ontgoocheling. Een verbitterde
ontgoocheling die het gevolg is van de tragedie, welke zich in de jaren direct na de
Tweede Wereldoorlog in Polen voltrok. Poolse communisten en hun nationalistische
tegenstanders, die een onafhankelijk niet-communistisch Polen voor ogen hadden,
vochten in een ware burgeroorlog om de macht. Deze broederstrijd, die erg veel
slachtoffers eiste, werd voornamelijk op het platteland en in de bossen uitgevochten
en duurde op sommige plaatsen tot aan het begin van de jaren vijftig.
De helden uit de meeste romans van Konwicki hebben eerst in de oorlog tegen de
Duitsers gevochten voor de vrijheid, zij aan zij met de communisten. Direct na de
oorlog zetten zij hun strijd voort als de Poolse onafhankelijkheid bedreigd wordt
door een nieuwe agressor, de Sovjetunie. Na verloop van tijd besluiten ze als
communisten te bouwen aan een nieuw Polen, zij het nog steeds vanuit een oprecht
anti-Sovjet patriottisme. En weer is de teleurstelling en ontreddering groot als ook
Polen in de greep komt van het socialistisch realisme van Stalin, dat heel rigoreus
een einde maakt aan de betrekkelijke vrijheid, die de jaren tot 1949 kenmerkte. In
1956 doet de destalinisatie haar intrede en komen er wederom andere criteria. De
landverraders van toen worden nu van de ene op de andere dag nationale helden:
opnieuw verwarring en vertwijfeling, maar vooral een schuldcomplex, want iedere
keer als men partij koos, waren er mensenlevens mee gemoeid.

In zijn ongetwijfeld beste werk Sennik wspolczesny (1963, ‘Modern droomboek’),
dat dit jaar nog in Nederland zal verschijnen bij Meulenhoff, wordt deze problematiek
op een zeer suggestieve wijze behandeld. Konwicki, die in de loop der jaren niet
verzuimde protestbrieven te ondertekenen, kreeg in 1976 een publikatieverbod
opgelegd. Daarna publiceerde hij twee romans in het onofficiële circuit, Kompleks
polski (1977, ‘Het Poolse complex’) en Mala apokalipsa (1979, ‘De kleine apocalyps’;
de Nederlandse vertaling van Gerard Rasch verscheen in 1981 bij Bert Bakker). In
deze werken geeft hij op een minder indirecte manier dan in zijn ‘officiële’ boeken,
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waarin de droom een vaak gehanteerd medium is, uiting aan zijn teleurstelling en
ongenoegen.
Tegen de achtergrond van de recente ontwikkelingen in Polen krijgt het werk van
Konwicki opnieuw een zeer actueel karakter.

Een ander, optimistisch bewustzijn
Stalislaw Lem geb. 1921

Het werk van deze science-fiction schrijver is vooral dank zij de inspanningen van
vertaalster Lisetta Stembor in Nederland genoegzaam bekend. Lem behoort tot die
categorie SF-schrijvers die duidelijke literaire aspiraties hebben. Maar als een van
de weinigen van hen weet hij ook als literair schrijver te overtuigen.
De wetenschap, haar ontwikkeling, mogelijkheden en toekomst vormen het
belangrijkste interessegebied van Stanislaw Lem. Voor hem is het verstand van de
mens het grote mysterie van het bestaan. Maar dan gezien als een optimistisch,
overwinnend gegeven, niet als iets weifelends of tragisch. En ook al vinden we
problemen als moraal en erotiek terug in zijn werk, toch blijven ze steeds
ondergeschikt aan het conflict tussen het verstand en de omringende wereld.
Lem maakt voortdurend gebruik van de exacte wetenschappen om zijn romans en
verhalen te onderbouwen, waardoor zijn werk hier en daar moeilijk leesbaar wordt.
Een belangrijk element in zijn oeuvre is het zoeken naar een ander bewustzijn dan
de mens is gegeven - hier keert
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Lem zich af van de wetenschap en komt hij de literatuur tegemoet: is de mens in
staat zich zelf in zijn eigen fantasie te overtreffen?
Als hij tenslotte de vraag stelt: waar ligt de grens van het menselijk kunnen? dan
zien we allereerst dat voor Lem de menselijke natuur voorop gaat en vervolgens dat,
met name in zijn latere werk, de ironie ten aanzien van de moderne technologie steeds
meer terrein wint.
Al zijn romans en verhalen spelen zich af in een verre toekomst, behalve zijn eerste
roman Czas nieutracony (1955, ‘De behouden tijd’), die gaat over experimenten op
patiënten van een ziekenhuis voor geestelijk gestoorden tijdens de Duitse bezetting.
Enkele van zijn boeken werden verfilmd. Het eerste gedeelte van De behouden tijd,
Szpital przemienienia (‘Het hospitaal van de verandering’) door de Pool Zebrowski,
en Solaris in de prachtige vertolking van de Russische cineast Tarkowski.
Van het zeer omvangrijke werk van Stanislaw Lem, dat in Polen erg populair is
en voortdurend wordt herdrukt, verschenen in Nederland onder andere: Solaris (1972,
vertaling C.G.W. Bakker-Offers, uitgegeven door Het Spectrum), Pirx in de kosmos
en Terminus, vertaald door Lisetta Stembor, allebei uitgegeven door Luitingh in
1980.

Het nieuwe proza
Janusz Anderman geb. 1949

Anderman is een auteur die model zou kunnen staan voor een nieuwe generatie
schrijvers, die na de oorlog geboren zijn en wier debuut halverwege de jaren zeventig
valt. Deze (meest recente) periode wordt gekenmerkt door een sterke opleving van
het proza, dat bovendien een stormachtige ontwikkeling doormaakt. Karakteristiek
voor het nieuwe proza is een totaal andere kijk op de hedendaagse Poolse
werkelijkheid, namelijk vanuit het gezichtspunt van een generatie die de oorlog niet
heeft meegemaakt. Voorts zien we een verregaande deformatie van het traditionele
romanprincipe, De alleswetende verteller verdwijnt, de rol van de held in het verhaal
devalueert en op alle terreinen valt er een verschuiving naar de periferie te constateren.
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De Poolse schrijvers/1920-1982
Het duidelijkst is deze ontwikkeling te zien bij Anderman. De titel van zijn eerste
roman Zabawa w gluchy telefon (1976) is de naam van een kinderspel. Bij de aanvang
van dit spel vormen de deelnemers een rij, degene die aan het begin zit, fluistert zijn
buurman een (moeilijk) woord in het oor, deze geeft dit woord weer fluisterend door
aan de volgende enzovoort. Het spreekt voor zich dat het laatst doorgegeven woord
nog maar weinig zal hebben van het oorspronkelijke. Anderman lijkt in deze roman
de onmacht te beschrijven van ‘de moderne mens’ om in de hem omringende chaos
tot werkelijke communicatie te komen. Het is een mozaïek van losse notities, een
registratie van toevallige ontmoetingen, van in de tram, op straat of in een portiek
afgeluisterde dialogen.
Deze collage-techniek zet Anderman voort in zijn tweede en tot nu toe laatste
roman Gra na zwloke (1979, ‘Tijd rekken’). De ik-figuur slentert door Krakau (net
als in Zabawa plaats van handeling) en ontmoet allerlei mensen, die even vaag voor
ons blijven als de verteller zelf. Al deze mensen spreken hun eigen taal, die Anderman
op voortreffelijke wijze heeft weergegeven. Ook hier is sprake van een verschuiving
naar de marge: de taal die gesproken wordt is de taal van de marge. Naast de
vertellende ik-figuur bestaat er nog een tweede verteller in de derde persoon, die het
doen en laten van de ik-figuur koel en zakelijk registreert. ‘Hij werd gezien toen hij
de poort verliet van huisnummer vijfentwintig...’, ‘Hij werd gezien toen hij de bar
binnenging op de hoek van de...’ enzovoort. Het is niet zo moeilijk om hierin een
bepaalde hogere instantie te herkennen. Door de aanwezigheid van een onpersoonlijke
tweede verteller ontstaat er een enorme spanning, die nog verhoogd wordt door de
onzekerheid omtrent de oproep om voor de rechtbank te verschijnen, die de ik-figuur
de hele tijd in zijn zak draagt. Nergens in de roman, zelfs niet op het einde, wordt
duidelijk wat de aard is van het blijkbaar gepleegde misdrijf, en je kunt je zelfs
afvragen of er wel een misdrijf is gepleegd.
Van alle jonge schrijvers maakt Janusz Anderman de meest degelijke en constante
indruk. Daar waar de meeste anderen niet veel verder kwamen dan een veelbelovend
debuut, is Tijd rekken meer dan de bevestiging van een zich aandienend talent alleen.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

18

Politiek en geweld
Van wat is oorlog het produkt?
Oorlog en vrede. Ontstaan, dynamiek en beheersing van geweld door
Johan K. de Vree (red.) Uitgever: Samson, 272 p., f39,75
Bart Tromp
Het nu populaire denken over oorlog en vrede is het Krugerwildpark van de jaren
zestig. Terwijl in de Nederlandse samenleving zelf de ideeën van die tijd aan hun
succes ten onder gingen of door de harde werkelijkheid vermorzeld werden, is de
buitenlandse politiek, en met name die die met nucleaire wapens in het bijzonder en
geweld in het algemeen te maken heeft, het terrein bij uitstek geworden waar alles
nog kan - van een ‘Nieuwe Politiek’ tot een ‘Nieuw Europa’. Het is niet moeilijk in
te zien waarom dit het geval is. Het buitenland pleegt niet op het Binnenhof te
demonstreren. Geweld en het dreigen met geweld zijn anathema in een samenleving
die door een gelukkige samenloop van omstandigheden daar zelf vrijwel niets meer
mee te maken heeft. In een wereld vol onzekerheid kan alles waar je ‘atoom’ voor
kunt zetten tenminste dienst doen als de onproblematische belichaming van het
ongenuanceerde Kwaad.
Maar de belangrijkste factor is toch wel één element uit de ideologie van de jaren
zestig: een extreem voluntarisme, waarin de goede intenties van de menselijke wil
het enige werkelijk belangrijke in de politiek zijn geworden. Die idee heeft geleid
tot een volkomen overschatting van wat politiek vermag, en daardoor, paradoxaal
genoeg, tot het wantrouwen in de politiek dat nu als een epidemie om zich heen
grijpt.
De strijders voor de vrede die oprecht menen dat een demonstratie van
driehonderdduizend mensen de ontwapening naderbij brengt moeten het boek Oorlog
en Vrede niet lezen. Maar daarmee verliezen ze wel de belangrijkste legitimatie van
het optreden van de ‘vredes’bewegingen. Immers de voormannen ervan beroepen
zich in hoge mate op de kennis en inzichten van de wetenschap van oorlog en vrede,
voor zover ze zelf in dat vak al niet hun brood verdienen.
Polemologie heeft, om redenen die in het kerstnummer van Vrij Nederland uiteen
zijn gezet, in Nederland vooral het karakter gekregen van een ‘wij waarschuwen
China voor de laatste keer’-kunde. Wat een aantal Nederlandse
wetenschapsbeoefenaren onder redactie van Johan de Vree in Oorlog en Vrede naar
voren brengen is een koekje van heel ander deeg. Op het omslag valt dit al te lezen:
‘In tegenstelling tot wijdverbreide opvattingen is oorlog niét het produkt van de
slechtheid van de mens; van de kwade bedoelingen van sommige individuen, belangen
of staten; van een verkeerde opvoeding; van oorlogszuchtige ideologieën,
vreemdelingenhaat of van sociaal onrecht. En vrede is niét het produkt van verlichting,
emancipatie, geweldloze opvoedingsmethoden, maatschappelijke gelijkheid en het
opheffen van sociale misstanden, nationaal en internationaal.’ Dat is heel wat anders
dan de uitspraak die ik op 6 februari j.l. door de Vara-radio hoorde van dokter Huigen
van de Vereniging voor Medische Polemologie: ‘Angst aanjagen heeft zin want het
brengt mensen tot actie.’ Bijna wellustig roemde de geneesheer een patiënt die in
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bed lag naast een pamflet tegen de neutronenbom. Waarom beter worden als er zulke
artsen zijn?

Foto ABC

Zonder succes
De inhoudelijke behandeling van de thema's in de bundel verschilt van de
gebruikelijke polemologie in Nederland doordat er weinig recepten voor een betere
wereld in vervat zijn, en dat het gooi- en smijtwerk met megadoden, aantallen
kernwapens en percentages defensieuitgaven goeddeels achterwege blijft. Oorlog en
geweld, zo maken de meeste bijdragen van deze bundel duidelijk, zijn geen
uitzonderlijke maatschappelijke gebeurtenissen, maar het min of meer natuurlijke
produkt van ontwikkelingen en krachten die zich in het algemeen niet erg lenen voor
politieke beheersing. De gebruikelijke remedies van oorlog - verbeter de opvoeding,
herstel het onrecht, elimineer oorlogszuchtige groepen - zijn, zo stelt De Vree vast,
in het verleden veelvuldig toegepast. Dat ging gepaard met nog meer geweld, en
succes hadden ze niet.
Van een van de moderne remedies, sociale verdediging, laat Koen Koch zien, dat
deze op zijn best effectief zou kunnen zijn in een situatie waarvoor ze niet bedoeld
is. Dan nog blijft het bezwaar dat het ‘niet zeker is of een democratische
maatschappijstructuur aan de voorwaarden voor een effectieve sociale verdediging
voldoet. Sociale verdediging vereist ideologische consensus, een voortdurende
waakzaamheid en verzetshouding, een “vijanddenken” ook, welke moeilijk met het
pluralisme van een democratie te verenigen zijn en eerder een totalitaire staat
dichterbij brengen dan dat democratisering er door bevorderd wordt.’
De bundel is goed gecomponeerd. Hij opent met een overzichtsartikel over de
uiteenlopende theorieën die er in de loop der tijden over het ontstaan van oorlogen
geformuleerd zijn. De Vree zet zijn theorie, en de uitwerking ervan voor verschijnselen
van geweldgebruik als oorlog, in twee bijdragen uiteen, (die overigens erg weinig
met elkaar Falger over sociobiologische perspectieven op agressie en oorlog die
overigens erg weinig met elkaar te maken hebben) omsluiten. Vervolgens een
hoofdstuk waarin de feitelijke regelmatigheden in interstatelijk geweldgebruik
geconfronteerd worden met de pogingen zulke processen door rechtsregels althans
te reguleren. Koch en Pijpers laten daarna zien hoe staatsvormingsprocessen,
bureaucratisering, en de mogelijkheden voor geweldsuitoefening historisch met
elkaar samenhangen. Deze hoofdstukken zouden eigenlijk verplichte lectuur moeten
zijn voor iedereen die zich druk maakt over de problemen van openbare orde. Eigenlijk
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geldt hetzelfde, maar dan wat betreft degenen die niet kunnen slapen van de atoombom
(of dat van hun dokter niet meer mogen), voor de daaropvolgende hoofdstukken van
Houweling en Siccama over de ontwikkeling van wapens en strategieën en de theorie
van en het onderzoek naar wapenwedlopen. Ik wil daarmee niet zeggen dat zulke
lezers zich daarna met een gerust hart te bed kunnen begeven, maar ze zullen in ieder
geval wat meer zicht hebben gekregen op de situatie waarin wij ons thans bevinden,
en wellicht ontdekken - hoe betreurenswaardig dat ook is voor dokter Huigen en de
zijnen - dat angst zeker hier een slechte raadgever is.

Zwart wit-schema's
De Vree en Lieshout proberen vervolgens een interpretatie van de Koude Oorlog te
geven in termen van de theorie van De Vree. ‘Voor ons is de oorzaak van de Koude
Oorlog niet gelegen in de kwade opzet van Amerikanen of Russen, of in hun al dan
niet kwade bedoelingen, maar in het ontbreken van een gestabiliseerd patroon van
machtsverhoudingen tussen de Sovjetunie en de Verenigde Staten na afloop en ten
gevolge van de Tweede Wereldoorlog.’ Deze benadering is in hoog tempo de nieuwe
orthodoxie aan het worden, en zeker is dat ze beter op de historische feiten past dan
de traditionele zwart-witschema's van de Koude-Oorlogstheorieën van de jaren vijftig
(volgens welke alles de schuld is van de Sovjetunie) en de al even traditionele
zwart-witschema's van de revisionistische geschiedschrijving (volgens welke alles
de schuld is van de Verenigde Staten en het kapitalisme). Het bezwaar dat ik niettemin
tegen het door De Vree geschetste beeld koester heeft te maken met de algemene
uitgangspunten van zijn theorie, waarin ideologische tegenstellingen en het
binnenlands-politieke stelsel van staten geen enkele verklarende kracht in de
internationale politiek toekomt. In het geval van de Koude Oorlog leidt dit tot een
neorealistisch perspectief, waarin de aard van het Westerse politieke stelsel en dat
van de Sovjetunie niet in het minst ter zake zijn. Het komt me voor dat dit even
absurd is als het aannemen van het omgekeerde.
Het boek wordt afgesloten met een evenwichtig overzicht van het defensiebeleid
waarmee de Nederlandse staat zich in de afgelopen anderhalve eeuw onafhankelijk
heeft proberen te houden.
■
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Een onherstelbaar subjectieve zaak?
Verdaasdonk en Mooij: twee tegengestelde antwoorden
Literatuurbeschouwing en argumentatie door H. Verdaasdonk Uitgever:
Huis aan de drie grachten, f35, Idee en verbeelding door J.J.A. Mooij Uitgever: Van Gorcum, f24,50
Ton Anbeek
Wanneer iemand zich in gezelschap het onschuldige zinnetje ‘Maar dat is toch geen
literatuur?!’ laat ontvallen, kan er een heftige discussie opbloeien: wat is nu wél, wat
níét literatuur? Welke criteria gebruik je daarvoor? Bestaan er eigenlijk wel geldige
criteria? Ook in de literatuurwetenschap heeft men op die hamvraag nooit afdoend
antwoord kunnen geven - zodat het object van die tak van wetenschap nogal zwevend
lijkt. Het tweede lid van de samenstelling literatuur-wetenschap heeft vooral de laatste
tien jaar even sterk aanleiding gegeven tot verontruste vragen: gaat het wel om een
‘echte’ empirische wetenschap? En zo ja, wat zijn dan de eisen waaraan
literatuurwetenschappelijk onderzoek moet en kan voldoen? Vooral in Duitsland is
over dat probleem breedvoerig getheoretiseerd.
Nu zijn er niet lang geleden in Nederland twee boeken verschenen waarin op die
vraag ‘Kan literatuuronderzoek wetenschappelijk zijn?’ een volstrekt tegengesteld
antwoord gegeven wordt. Verdaasdonk verwerpt in zijn studie Literatuurbeschouwing
en argumentatie alles wat tot nu toe als ‘wetenschappelijk’ werd gepresenteerd;
Mooij probeert tot een voorzichtige verdediging van bestaand onderzoek te komen.
Iedereen die zich met literatuurwetenschap bezighoudt, zal nu zijn standpunt moeten
bepalen.

Banvloeken
Verdaasdonk wil in zijn trapsgewijs opgebouwde betoog een aantal dingen aantonen:
1) bij het spreken over literatuur worden sinds de zeventiende eeuw ‘en
vermoedelijk sinds de oudheid’ een aantal steeds terugkerende retorische procédés
gebruikt;
2) deze retorische procédés kunnen wetenschappelijk niet door de beugel, want
ze voldoen niet aan de eisen van de wetenschapsfilosofie zoals die door Popper,
Hempel, Kuhn en anderen zijn opgesteld;
3) dat de bestaande literatuurbeschouwing onwetenschappelijk is komt uiteindelijk
doordat zij altijd is uitgegaan van het lezen als betrouwbaar middel om te bepalen
‘wat er staat’. Aangezien het lezen altijd leidt tot redeneringen die de toets van de
toetsbaarheid niet kunnen doorstaan, behoort de literatuurwetenschap een andere
basis dan het lezen als uitgangspunt te kiezen.
4) Verdaasdonk houdt in zijn boek alleen maar een grote opruiming: ‘De vraag
wat de literatuurbeschouwing “dan wel” moet zijn, is hier niet aan de orde. Het
spreken over literatuur is ideologisch bepaald: het voltrekt zich binnen normatieve
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literatuuropvattingen.’ Pas als met deze normatieve ‘ideologische’ instelling is
afgerekend, kan men gaan denken aan alternatieven.
Dit zijn een aantal nogal stevige stellingen, die ten slotte uitlopen op een totale
verwerping van de literatuurwetenschap, zonder uitzicht op enig alternatief. Het is
niet onbegrijpelijk dat op de flap van het boek de volgende adembenemende tekst
prijkt: ‘Het spreken over literatuur is ideologisch bepaald, er wordt sinds de 17e
eeuw, en vermoedelijk sinds de klassieke oudheid een vast procédé gevolgd!’

Strategieën
Die procédés die volgens Verdaasdonk in elk literatuurwetenschappelijk betoog
voorkomen, zijn de analogie-redenering en de dialectische redenering. In het eerste
geval komt het erop neer dat de literatuurbeschouwer altijd opmerkingen maakt in
de trant van: een bepaalde literaire techniek is doeltreffend omdat zij zo realistisch
is. Een dergelijke redeneertrant leidt tot niets, of liever tot willekeurige, vaak
tegenstrijdige uitspraken, zegt Verdaasdonk. Hij geeft het volgende voorbeeld:
Henry James vindt een roman waarin verschillende vertellers aan het woord zijn,
niet objectief: daarin krijgt men geen objectieve visie op het menselijk bestaan.
Daarentegen pleit Arno Schmidt juist voor zo'n romanvorm omdat een schrijver dan
zo'n goed objectief beeld kan geven van wat een groep mensen denkt. Beiden beroepen
zich dus op de werkelijkheid om een bepaalde vertelwijze al of niet te verwerpen.
Soortgelijke uitspraken ontdekt Verdaasdonk bij veel auteurs: men rechtvaardigt een
bepaalde opvatting over literatuur met een beroep op de werkelijkheid.

J.J.A. Mooij

Mij lijkt het argument dat James en Schmidt gebruiken om een bepaalde vertelvorm
te verdedigen of te verwerpen minder belangrijk: dat behoort tot de
literatuurgeschiedenis, die registreert hoe schrijvers op een bepaald moment een
specifiek type roman propageren. Maar natuurlijk bestaat er wel (ook al gebruikt
Verdaasdonk herhaaldelijk suggestieve aanhalingstekens als hij het over ‘technieken’
heeft) zo iets als een roman met verschillende vertelperspectieven. Denk maar aan
romans als De Metsiers en Omtrent Deedee van Claus, Menuet van Louis Paul Boon.
En daar zou iets meer over te zeggen zijn dan, als Verdaasdonk doet, beweren dat
ze leiden tot nietszeggende uitspraken. Ook de tweede soort van
argumentatie-strategieën, de dialectische redeneringen, bevindt Verdaasdonk te licht.
Opmerkingen over het ‘wezen’ van een bepaald genre spreken elkaar botweg tegen
en sluiten volgens de wetten der logica elkaar uit. (‘Literatuur staat tegenover kitsch’,
maar tegelijkertijd: ‘Elk kunstwerk bevat een element van kitsch’). Zulke uitspraken
zijn onlogisch en missen dus elke wetenschappelijke status. Daarin heeft Verdaasdonk
gelijk. Het is daarom jammer dat zijn materiaal wat magertjes is: niet meer dan twee
voorbeelden uit de twintigste eeuw moeten bewijzen dat zulke redeneringen ook nu
nog in elke literatuurbeschouwelijke discussie te vinden zijn.
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Volgens Verdaasdonk komen dialectische en analogie-redeneringen altijd in
literaire discussies voor; in beide gevallen beroept men zich op eigenschappen van
literaire teksten en dus bestaat er het ‘postulaat’ dat lezen ‘een direkt en korrekt’
waarnemingsproces is. Wel, stelt Verdaasdonk, dát is juist de onderliggende, essentiële
fout die literatuuronderzoekers altijd gemaakt hebben: ze nemen aan dat er een nauwe
relatie bestaat tussen de tekst en aspecten van de lezersreactie. Die relatie bestaat
niet. Verdaasdonk illustreert onder andere door vier sterk uiteenlopende interpretaties
van een hermetisch vers van Mallarmé naast elkaar te leggen, dat iedere
literatuuronderzoeker het zijne uit een tekst kan halen. Wat je leest dat ben je zelf.
Met andere woorden: lezen is een onherstelbaar subjectieve zaak en kan dus nooit
het uitgangspunt vormen voor een wetenschap van de literatuur.
Hier wringt iets in het betoog. Het bestaan van zo iets als een roman met
verschillende vertelperspectieven wordt door Verdaasdonk niet ontkend. Over het
effect van die techniek zijn heel verschillende uitspraken gedaan. Het punt is dat
Verdaasdonk vals speelt; hij haalt een paar programmatische uitspraken van schrijvers
aan en zegt: ‘Kijk eens wat een verschil!’ Dat die uitspraken elkaar tegenspreken,
sluit helemaal niet uit dat je in een concreet geval over het beoogde effect van die
vertelwijze kan discussiëren. Als we in een roman, in De tranen der acacia's bij
voorbeeld, de gedachten van meer dan één persoon lezen, dan heeft dat bepaalde
gevolgen: de lezer ziet hoe A(rthur) over O(scar) denkt, O(scar) over C(arola),
C(arola) over A(rthur) enzovoorts, en constateert overeenkomsten of juist (tragische)
misverstanden. Wat het emotionele effect is van die manier van vertellen bij een
individuele lezer, valt nooit exact te voorspellen. Maar over de intentie van zulke
vertelstrategieën valt te discussiëren, met als basis de tekst. Zo krijgt men in Claus'
ro-
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man Omtrent Deedee de gedachten van veel personages te lezen, maar juist niet die
van Deedee. De lezer moet zo een beeld van die figuur vormen op grond van de
visies van de verschillende personages, met andere woorden hij interpreteert de
gegevens die de roman aanbiedt. Dergelijke interpretaties kan men tegen elkaar
afwegen, al is het zeker niet altijd mogelijk tot volledige overeenstemming te komen.
Er blijven subjectieve marges. Verdaasdonk zal dan concluderen: dus is lezen
onherstelbaar subjectief en onwetenschappelijk; anderen (zoals Mooij) blijven
volhouden dat er een basis is voor een rationele afweging van interpretaties.

Onbetrouwbaar
Verdaasdonk stelt dat iedere literatuurbeschouwing onwetenschappelijk is omdat het
effect van (bij voorbeeld) vertelstrategieën verschilt van persoon tot persoon. Daardoor
ontstaat er een eigenaardig probleem: als het zo is dat lezen zo'n onbetrouwbare bron
van waarnemen is, welke wetenschappelijke status heeft Verdaasdonks eigen studie
dan? Zijn onderzoek berust toch volledig op lezen en interpreteren van teksten? Hij
beroept zich op citaten, zoals ook een literatuuronderzoeker dat doet. Hij stelt
‘argumentatiestrategieën’ vast en zegt iets over het doel van die procédés, zoals ook
een literatuuronderzoeker dat doet met literataire vertelstrategieën. Het is nu één van
tweeën: óf over de interpretatie van teksten valt te praten, met als mogelijk gevolg
een zekere consensus; óf: alle lezen kan niet door de beugel van Popper c.s., dus ook
het betoog van Verdaasdonk, dat op lezen, samenvatten en interpreteren van teksten
berust. De slang bijt hier in zijn eigen staart. Jammer voor Verdaasdonk dat hij zich
nu niet meer met een dialectische redenering aan deze tegenstrijdigheid kan ontrekken!
Een zelfde tegenspraak vindt men ook op een ander niveau. Verdaasdonk verwijt
een onderzoeker (Pasternack) dat hij na zijn breekwerk geen alternatieven biedt; zelf
doet hij dat natuurlijk welbewust evenmin. Ook zijn aantijging dat al het spreken
over literatuur, van Aristoteles tot nu, normatief en ideologisch bepaald is, lijkt mij
een typisch voorbeeld van het soort retorische trucs dat Verdaasdonk graag doorprikt.
Want wat betekent dat woord ‘ideologisch’? Is het niet een term waar iedereen zich
van alles bij kan voorstellen, maar die vooral iets heel slechts, iets dat politiek heemaal
fout is, aanduidt? Het blijft een loze kreet zolang ons elk uitzicht op die
niet-ideologische, niet-Aristotelische, en helaas nog niet-bestaande andere
literatuurbeschouwing wordt onthouden. Verdaasdonk wordt hier ten slotte zelf het
slachtoffer van wat hij zo graag in anderen ‘gispt’: het schermen met vage termen.
Als aanval op ondoordacht taalgebruik kan Verdaasdonks boek zeker zijn nut
hebben. Een dergelijke frontale attaque kan goed werken als medicijn tegen allerlei
quasi-diepzinnig geleuter. De studie zou zeker een zinvol purgeermiddel wezen,
ware het niet dat iemand die het slikt geen ingewanden meer overhoudt. Ik wil dit
illustreren met een analogie-redenering. Een zelfde redenering als Verdaasdonk
uitwerkt voor het literatuuronderzoek zou evengoed toe te passen zijn op andere
gebieden van kunstbeschouwing. Het is bij voorbeeld duidelijk dat Maarten 't Hart
iets heel anders hoort dan Konrad Boehmer als ze allebei luisteren naar de zelfde
uitvoering van Mozart. Conclusie: luisteren is een verkeerde basis voor de bestudering
van muziek. Zo zal ook Pierre Jansen iets anders zien dan John Berger als ze beiden
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kijken naar het zelfde schilderij van Frans Hals. Conclusie: kijken is geen goede
waarnemingsbron voor de kunstgeschiedenis. In de dramaturgie moeten lezen én
kijken verboden worden. Literatuurbeschouwing en argumentatie mag dan voor de
literatuurbeschouwing een eindpunt zijn, zoals men ziet blijft er nog genoeg te ‘gispen’
over op ander gebied.

Relativeringen
Het probleem dat Verdaasdonk in zijn boek zo radicaal ‘oplost’ (namelijk de vraag
in hoeverre lezen ooit controleerbare gegevens oplevert), wordt door Mooij besproken
in het laatste hoofdstuk van zijn boek Idee en verbeelding. Mooij geeft het volgende
antwoord, dat in zijn voorzichtige bewoordingen kenmerkend is voor zijn betoogtrant:
‘Redelijkerwijs moet worden erkend, dat niet alle lezingen van een literaire tekst
stuk voor stuk pure slagen in de lucht zijn. Sommige zijn meer betrouwbaar dan
andere. En het is daarom alleszins voor de hand liggend te proberen die
nauwkeurigheid te verhogen.’ Dit standpunt komt overeen met wat andere
literatuurbeschouwers (Willem van der Paardt bij voorbeeld) hebben verdedigd:
natuurlijk zit er in elke lezing een subjectief element, maar over de resultaten van
iemands interpretatie valt te praten. Om een paar (eigen) voorbeelden te geven: je
kan aannemelijk maken dat het in Achterbergs gedicht ‘Thebe’ niet gaat om de
Griekse plaats, maar om de Egyptische dodenstad. Je kunt aantonen dat de interpretatie
die Frans de Rover geeft van Boons Menuet beter is dan die van Hannemieke
Postma-Nelemans. Natuurlijk gaat het hier niet om een strikte bewijsvoering in de
zin van Hempel, Nagel en andere neo-positivisten, maar Mooij stelt nadrukkelijk dat
die wetenschapsopvatting lang niet meer zo alleen-zaligmakend is als mensen als
Verdaasdonk denken. Het is na het optreden van Kuhn, Feyerabend en Sneed niet
meer zo duidelijk wat precies de kenmerken van wetenschap zijn, stelt Mooij. Volgens
de nieuwste inzichten is het kenmerkende van een theorie niet in de eerste plaats dat
zij voorspelt, maar eerder dat zij beschrijft vanuit een bepaalde gezichtshoek. Niet
de toetsbaarheid staat dan centraal, maar de vruchtbaarheid van de benadering. Een
dergelijke, wat Mooij noemt ‘verruimde empiristische wetenschapsopvatting’, sluit
rationele beoordeling niet uit. Op deze manier kan men ook het begrip ‘literaire
theorie’ inhoud geven: literaire theorieën bieden specifieke manieren om naar teksten
te kijken en er vat op te krijgen. Zij functioneren als zoeklichten die op bepaalde
problemen attenderen; de waarde van de theorie is dan afhankelijk van de
vruchtbaarheid van de invalshoek.
Omdat Mooij een veel ruimer (en, naar hij aangeeft: moderner) wetenschapsbegrip
hanteert dan Verdaasdonk, hoeft hij niet alles te verwerpen wat ooit na Aristoteles
over literatuur is beweerd. In de laatste paragraaf van zijn boek legt Mooij uit dat de
literatuurwetenschap sterke overeenkomsten vertoont met de wetenschapsfilosofie.
Op beide terreinen hebben onderzoekers geprobeerd objectieve criteria te vinden;
op beide terreinen is men sceptischer geworden, met als gevolg een veel tolerantere
houding tegenover wat in een bepaalde tijd als literatuur respectievelijk wetenschap
werd geaccepteerd. De oude zelfverzekerdheid verdween, men is minder dogmatisch
geworden.
Zulke opmerkingen over ‘een tolerantere houding’ en ‘geringere zelfverzekerdheid’
zijn typerend voor de benadering van Mooij. Herhaaldelijk komt men in zijn boek
opmerkingen tegen als: ‘Vanuit een zeker gezichtspunt kan en mag alles, en is de
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lezer vrij literatuur te lezen zoals hij wil. Toch zijn niet alle reacties even adekwaat,
en men kan proberen de daarmee verbonden voorwaarden te beschrijven.’ En: ‘De
grenzen tussen wat wel en niet verantwoord is zijn uitermate vloeiend, lopen in het
ene geval heel ergens anders dan in het andere geval, maar non-existent zijn zij niet.’
Voortdurend verdedigt Mooij de speelruimte, zonder toe te geven aan een houding
van ‘alles kan’ (of in het geval Verdaasdonk: ‘niets mag’).

Invalshoek
Een van de meest intrigerende aspecten van Idee en verbeelding vind ik dat Mooij
op een bepaald moment zijn eigen liberale houding opeens doorbreekt. Terwijl hij
aan de ene kant betoogt dat men de laatste tijd veel minder zelfverzekerd is als het
gaat om de invulling van het begrip ‘literatuur’, geeft hij zelf op een bepaald moment
wel degelijk aan wat hij onder literatuur verstaat; goede literatuur is interessante
literatuur: ‘Literaire waarde is een kwestie van veel te bieden hebben, dat wil zeggen:
van finesse, zeggingskracht, reële of schijnbare onuitputtelijkheid.’ En verder: ‘Er
moet levensinhoud zijn, emotionele geladenheid, een belangrijke gedachte- of
voorstellingswereld die om al of niet duidelijk redenen boeit of zelfs fascineert.’
Vervolg op pagina 23
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Zoektocht tussen eskimo's
Bernlefs ijsbergen hangen in de lucht
Onder ijsbergen door J. Bernlef Uitgever: Querido, 168 p., f28,50
Jacques Kruithof
De nieuwe roman van J. Bernlef is in veel opzichten een merkwaardig boek. Dat
begint al bij de titel, Onder ijsbergen, die wel erg sterk aan Onder professoren doet
denken. De associatie met Willem Frederik Hermans wordt nog verstrekt bij het
lezen van het verhaal.
De hoofdpersoon is een Deense rechter, Jakob Olsen geheten, die voor een onderzoek
naar Groenland wordt gezonden. Daar is twee jaar eerder (de gebeurtenissen spelen
zich af in 1975) een moord gepleegd, en de dader, een Eskimo of Inoek, heeft zich
in de gevangenis van Kolding opgehangen. Er is een protest-comité geweest, en de
zaak moet van voren af aan worden uitgezocht.
Dat is een onmogelijke opdracht, van hermansiaanse snit. Olsen, de ‘waarnemer’,
beheerst de taal van de Groenlanders niet. Verscheidene betrokkenen zijn
onbereikbaar: de dader ligt op het kerkhof, de tolk die bij zijn verhoren hielp, is
inmiddels verdronken, zijn advocaat blijkt naar Denemarken terug gekeerd te zijn.
Het dorp waar het misdrijf zich afspeelde, is verlaten, als gevolg van teruglopende
visvangst; de meeste bewoners werken in de garnalenfabriek van een Deense
nederzetting.
Onder zulke omstandigheden is het nauwelijks doenlijk, te achterhalen wat er twee
jaar tevoren is gebeurd, en wat de beweegredenen van de veroordeelde waren. Al
heel snel wordt het de rechter duidelijk dat de dorpelingen, én de man die zijn
grootmoeder doodde, zich van geen misdaad bewust zijn. De vrouw werd om het
leven gebracht uit religieuze motieven; bij een wet die dat strafbaar stelt, kunnen de
Inuit zich geen enkele voorstelling maken.

Vaderloos
Het probleem is al even onoplosbaar en onwerkelijk als dat waarvoor een andere
reiziger naar het hoge noorden zich gesteld zag; de hoofdfiguur Alfred uit Nooit meer
slapen. Ging dat personage gebukt onder de taak, in de voetsporen van zijn
verongelukte vader te treden, hier komt Olsen wanneer zijn vader, drieënnegentig
jaar oud, sterft, tot het besef dat hij zijn leven lang voor die man in vrees en beven
heeft verkeerd. Had Alfred liever musicus willen worden dan geoloog, Olsen moest
rechten studeren, hoewel hij aan economie de voorkeur gaf. Zoals Alfred contrasteert
met zijn reisgenoot Arne, die zich van zijn vader onafhankelijk heeft gemaakt, zo
contrasteert Olsen met de ‘vaderlozen’, de onderwijzeres en de barpianist die hij
ontmoet. In beide boeken is het een nagelaten geschrift dat sommige ware gevoelens
onthult, maar natuurlijk te laat: daar Arnes aantekeningen, hier een brief van Olsen,
die door een dorpsgenoot van de twijfelachtige moordenaar is neergestoken.
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Het is uiteraard eigen aan de moderne roman, de hoofdpersoon te plaatsen in een
situatie buiten zijn gewone doen, waarin de handeling bepaald wordt door reflectie,
twijfel, en (veelal vergeefse) pogingen om het evenwicht te hervinden. Heeft een
boek de vorm van een zoektocht of queeste, dan volgt diezelfde handeling, op vreemd
terrein, op de ordeverstoring die in andere verhalen avontuur uitlokt: het sprookje,
de ridderroman, enzovoorts. Een schrijver kan dat stramien zeer wel gebruiken zonder
zo dicht bij Hermans in de buurt te komen als Bernlef hier heeft gedaan - het waarom
is mij een raadsel. Er is nog meer merkwaardigs aan Onder ijsbergen. Bernlef geniet
bekendheid als een uiterst zorgvuldig auteur, die zijn romans weloverwogen
construeert. (Ik gebruik dat woord hier in waarderende zin; niet iedereen is van
literaire constructies gediend.) In dit boek is bij voorbeeld de linde als motief gebruikt:
er staan kamerlinden in de serre van Olsens vader, en in het Groenlandse hotel, de
onderwijzeres, die voor Olsen als tolk fungeert, heeft lindegroene ogen en een dito
badstofpakje; het laatste woord van de roman is ‘lindebomen’: die staan in de straat
in Kopenhagen waar Olsens weduwe woont.
Het boek is heel precies gedateerd: vijf dagen, vijf hoofdstukken, vijf bedrijven en daarom verbaast het des te meer dat de brief die Olsen van zijn vrouw ontvangt,
waarin zij over het sterfbed van zijn vader vertelt, blijkens de tijdsaanduidingen al
vóór zijn vertrek uit Denemarken geschreven is, en dus uit de lucht komt vallen.
(Voor wie het controleren wil: zie bladzijde 47. Het verzenden van post van
Denemarken naar Groenland gaat trouwens, gezien de tweede brief die Olsen nog
van zijn vrouw krijgt, met bewonderenswaardige snelheid.)

J. Bernlef

Ter verduidelijking: Olsen kan de laatste uren van zijn vader niet meemaken,
doordat hij in een ander werelddeel verblijft. Zo wordt het voorgesteld in het boek,
in het bijzonder in de brief van zijn vrouw, en dat is voorstelbaar. Maar het is
onwaarschijnlijk dat zij hem die brief schrijft alsof hij al in Groenland is, terwijl hij
zich nog in Denemarken ophoudt (zoals het ook onwaarschijnlijk is, dat zij hem niets
over zijn vader vertelt, wanneer hij haar na zijn aankomst opbelt).

Ambacht
Dat is een fout, waarvan ik de ernst moeilijk te taxeren vind. Lang niet elke lezer
struikelt over dergelijke inconsequenties, en lang niet iedere fout legt gewicht in de
schaal. Ergens wordt het woord ‘Butikstorv’ vertaald als ‘winkelplein’, wat bij het
gekozen perspectief vreemd is, omdat alle aanwezige personages Deens zijn. Daar
kun je je schouders over ophalen. Olsen heeft last van het poollicht, en verheugt zich
‘in een soort schemering’ die hij ‘voor het eerst in al die dagen’ ziet. Hij is pas de
vorige dag gearriveerd, maar je kunt hier je schouders over ophalen.
Met die brief vind ik dat moeilijker, omdat die de orde verstoort, een belangrijke
factor in de roman vormt, en dus geen slordigheid in de details kan heten (of in het
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typewerk en de correctie: twee keer staat er een verkeerde persoonsnaam in het
verhaal over een toneelstuk dat de onderwijzeres regisseert, en dat nu juist weer als
een uitgekiend ‘verhaal in het verhaal’ gemonteerd
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lijkt te zijn). Ik til doorgaans zwaar aan onvolkomenheden in het ambacht van de
schrijver, ook al nemen de meeste lezers er geen aanstoot aan; er is nog meer in de
compositie dat stoort, en dat niet zo ogenschijnlijk ‘technisch’ van aard is.
Het gaat, zoals gezegd, in Onder ijsbergen om de twijfels en overwegingen van
de hoofdfiguur. Ze hangen vanzelfsprekend samen met de dood van zijn vader en
met zijn hopeloze onderzoek. Toch merkt de lezer er bar weinig van. Bernlef heeft
kennelijk gekozen voor een tamelijk onbewogen verteltrant: het meest volgt hij Jakob
Olsen, maar van diens zieleroerselen laat hij weinig blijken. Er zijn suggesties als:
‘Jakob Olsen had het gevoel dat het belangrijkste in deze zaak niet onder woorden
gebracht kon worden en zo verzwegen bleef’ - zonder dat de lezer duidelijk gemaakt
wordt, hoe de waarnemer tot zijn conclusies komt.

Vergelijking
Er is bovendien de brief die in zijn hotelkamer wordt gevonden, maar die komt ook
al uit de lucht vallen: van vrijwel geen enkele opmerking die hij daar maakt, zijn in
het voorafgaande sporen te vinden. De flaptekst beweert weliswaar dat ‘alleen het
hoognodige’ in de tekst ter sprake komt, en dat het overige ‘tussen de regels’ gelezen
moet worden, maar dat is een slecht excuus. Met de beste wil van de wereld is tussen
de regels niet te lezen wat in die nooit verzonden brief staat. De vergelijking met een
ijsberg, waarvan het grootste deel zich onder het wateroppervlak bevindt (ook op
het omslag gemaakt), houdt geen steek: dat ‘onzichtbare’ is een boek dat Bernlef
niet geschreven heeft.
De slotsom moet zijn: een roman die in de lucht blijft hangen, die teleurstelt,
zonder dat je kunt zeggen dat hij werkelijk slecht of vervelend is. Dat komt in hoge
mate door de ruimte die Bernlef gekozen heeft, en door de Eskimo's op de
achtergrond: het boek wordt in de lectuur gered door het onbekende, voor mijn part
het exotische, waar het in wezen niet over gaat.
Ergens in Groenland hangt een reproduktie van Rembrandts Emmaüsgangers aan
de muur: een aardige knipoog naar de lezers van Bernlefs roman De maker uit 1972.
In elk geval deze lezer vindt de schrijver als maker hier niet op zijn best, en wat die
overeenkomst met Hermans betreft: ‘counterfeit’ is voor dit boek een mooi, zij het
slechts vreemd woord.
■

Twee tegengestelde antwoorden
Vervolg van pagina 21
Ik vind deze stellingname heel boeiend. In een vroeger opstel als ‘Wat is literatuur?’
(in Tekst en lezer, 1969) beschrijft hij alleen het probleem; in Idee en verbeelding
geeft hij zijn opvatting over wat goede literatuur is. Het is een onmiskenbaar
normatieve uiteenzetting, die door lang niet iedereen zal worden gedeeld (bij veel
lezers speelt bij voorbeeld het criterium ‘herkenbaarheid’ een grote rol). Iemand als
Verdaasdonk zal zijn schouders ophalen over de criteria van Mooij, want welke
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empirische basis bestaat er voor een norm als ‘onuitputtelijkheid’, en wanneer is die
onuitputtelijkheid ‘reëel’, wanneer ‘schijnbaar’? Wat mij fascineert is: waarom steekt
de zo voorzichtige, altijd relativerende Mooij hier zo dapper zijn nek uit? Heeft het
misschien iets te maken met zijn cultuurkritische artikelen in het Hollands
maandblad? Er is wel een zekere consistentie in het betoog. Want uiteindelijk komt
het hierop neer: Mooij verdedigt de opvatting dat een literaire tekst beter is naar mate
hij interessanter is; en dat de literatuurtheorie die een interessante invalshoek biedt,
het meest te verkiezen is.
Heeft Verdaasdonk dan toch gelijk door te stellen dat elk betoog over literatuur
‘ideologisch’ bepaald is, dus normatief? Het geldt zeker voor het gedeelte van Idee
en verbeelding waarin een bepaalde literatuuropvatting wordt verdedigd; die
stellingname tast overigens de verdedigbaarheid van de rest van het boek niet aan.
Ik zelf vind Mooijs betoog ‘interessanter’ dan dat van Verdaasdonk. Verdaasdonk
wil iets afsluiten, Mooij opent allerlei mogelijkheden voor een redelijke discussie.
Een voorkeur voor een van de twee opvattingen is, denk ik, in laatste instantie een
kwestie van karakter: wie wat relativerender is in gesteld, zal zich thuisvoelen bij de
voorzichtige voorstellen van de bescheiden geleerde uit Groningen; meer naar het
absolute geneigde geesten zullen liever in zee gaan met de nieuwe Aristoteles van
Tilburg.
■
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De onbevangen kritieken van F. Bordewijk
Een keuze uit zijn letterkundige kroniek in het Utrechts Dagblad
Kritisch proza door F. Bordewijk Uitgever: Bzztôh, 248 p., f49,90
Maarten 't Hart
Nadat eerder al bij Bzztôh een erg mooi, maar eveneens ook wel erg duur, deel
Fantastische vertellingen van Bordewijk verscheen, heeft de uitgeverij in dezelfde
dure uitvoering nu een bloemlezing gebracht van het Kritisch proza. Bordewijk
verzorgde, zo vernemen wij in het nawoord van Dirk Kroon, van maart 1946 tot
januari 1955 een letterkundige kroniek in het Utrechtsch Dagblad. In totaal zijn er
door de erven Bordewijk 152 kronieken ter beschikking gesteld. Daaruit selecteerde
Kroon negenenzeventig stukken voor deze bloemlezing. Van deze negenenzeventig
zijn er maar liefst negen aan Vestdijk gewijd, zes aan Achterberg en verder nooit
meer dan drie aan verschillende andere figuren, waaronder niet alleen oudere
schrijvers zoals Couperus, Emants en Van Oudshoorn, maar ook Gerard Reve, W.F.
Hermans, en Harry Mulisch.
Aan deze kritieken vallen een paar dingen dadelijk op. Ze zijn alle heel voornaam,
gedistingeerd bijna geschreven, met een veelvuldig gebruik van het plechtige woord
‘reeds’, en ze vertonen geen spoor van het bij toch zoveel critici gebruikelijke
ressentiment. Terecht zegt Bordewijk zelf daarover: ‘Sommige critici zien in het te
hunner beschikking staan van de kolommen allereerst een kans om verzuurdheid en
neidigheid te spuien.’ En hij voegt daar, haast profetisch, als je hedendaagse critici
als Willem Kuipers en Ab Visser bezig ziet, aan toe: ‘Dat hier het beruchte
ressentiment achter steekt van wie zichzelf voor het niet geslaagd of niet algemeen
gewaardeerd houdt, ligt voor de hand. Nu komt jaloezie overal voor. Maar outsiders
kunnen zich eenvoudig geen voorstelling maken van de mate van verziekt en vergiftigd
zijn der atmosfeer die scheppende, reproducerende en kritische kunst omhult.’

F. Bordewijk

Van Schendel
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Bordewijk behoorde tot die zeldzame critici die niet met van tevoren vaststaande
normen de nieuw uitgekomen werken beoordeelde. Hij probeerde uit elk werk de
normen te distilleren die dat werk zelf stelde, en toetste daaraan of het geslaagd mocht
heten. Dat bracht met zich mee dat hij de waarde van ongebruikelijke verschijningen
voor de Nederlandse literatuur als De avonden van Gerard Reve en De tranen der
acacia's dadelijk inzag. Dat hij zich ten aanzien van De ondergang van de familie
Boslowits vergiste, pleit in zekere zin voor hem. Onfeilbaar was hij niet, maar hij
was eerlijk, nuchter, persoonlijk, wars van gewichtigdoenerij en dat hij ook wel eens
iets voor onsterfelijk verklaarde dat het in onze ogen niet meer is - zo verklaarde hij
over het werk van Schmidt-Degener dat het ‘zal blijven bestaan zolang de Nederlandse
taal zal leven’ - ach, wie zal hem dat kwalijk nemen. Echt vergist heeft hij zich toch
maar zelden; slechts de betekenis van Harry Mulisch is hem vanaf het begin ontgaan.
Ik moet zeggen dat het een groot genoegen was, dit voor mij onbekende Kritische
proza te ontdekken. Bordewijk was mijn eerste grote literaire liefde en die liefde is
- na zoveel jaar - alleen maar groter geworden nu ik zie dat hij over allerlei
Nederlandse schrijvers en dichters net zo dacht als ik. Zo vond hij, in 1946, Ierse
nachten van Vestdijk ‘kortweg gezegd een pracht van een boek’. En zo schreef hij,
lang voordat Hermans zei dat Van Schendel niets waard is, al in 1947 dat Arthur van
Schendel ons na zijn debuut eigenlijk nooit meer verrast heeft. Terecht merkt hij op
dat Van Schendel ‘de fout van een hypertrofie der kuisheid’ bezat. Van Schendel,
aldus Bordewijk, ‘was preuts, en dat is geen deugd meer.’ Hij hekelde de ‘naar het
ouderwetse neigende verhaaltrant’, hij moppert over ‘iets vaags en mistigs’ in zijn
boeken, en merkt op dat ‘Van Schendel met de gestyleerde dialoog niet goed raad
wist’. Regelmatig verbaast Bordewijk zich over het gunstige oordeel dat Ter Braak
had over Van Schendel en tot tweemaal toe suggereert hij dat Ter Braak in feite
helemaal niet zo bijzonder op Van Schendel gesteld was, en ons in dit opzicht eigenlijk
voor de gek hield. Ook probeert hij psychologisch te verklaren waarom Ter Braak
dat zou hebben gedaan.
Over Ter Braak schreef hij dat hij leek op Busken Huet, ook in dit opzicht dat ‘hun
toch het eigenlijke vermogen scheen te ontbreken anderer letterkundig werk tot de
bodem te peilen; men kan althans zeggen dat het instinctief aanvoelen van het
esoterische in het kunstwerk bij hen nogal eens verstek liet gaan’. Toch is hij verder
in veel opzichten zeer over Ter Braak te spreken al neemt hij het hem, als Van
Oudshoorn-bewonderaar, uiteraard zeer kwalijk dat Ter Braak zulke onzin over de
schepper van Tobias en de dood heeft geschreven. Toch vraag ik mij af of Bordewijk,
als hij nu nog leefde, nog steeds zoveel waardering voor Ter Braak zou hebben. Ik
zelf kan in ieder geval niet de minste waardering meer opbrengen voor de kille
schittering van zijn paradoxen.
Ook het oordeel van Bordewijk over Multatuli komt mij heel wat reëler voor dan
datgene wat men heden ten dage weer over hem hoort. Volgens Bordewijk had
‘Multatuli wel een dichterlijke aanleg, doch hij bedierf zijn werk door teveel retoriek’,
en hij zegt ook - en ik zeg het hem na - dat de Max
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Havelaar ‘als geheel zeker niet ten volle geslaagd mag heten, ook niet in zijn
opwindendste gedeelten die ons ten beneveling schenken (vooral indien wij jong zijn)
gelijk champagne doet, maar tot blijvende ontroering het vermogen missen’. Elders
zegt hij over Multatuli dat deze ‘ondanks geniale eigenschappen daarnaast ook een
ietwat enghartige natuur’ bezat, en nog weer ergens anders merkt hij op: ‘Was
Multatuli een genie? Mijn antwoord is: geenszins. Hij was zelfs een éclatant voorbeeld
van wat nooit genie genoemd kan worden. Bij het genie spreekt niet de persoon,
maar het werk. Bij Multatuli spreekt de persoon altijd en het werk te zelden Multatuli
is aanhoudend vervuld van zichzelf.’
Dat zijn stoutmoedige opmerkingen, maar volgens mij evenmin onjuist als zijn
opmerking: ‘Voor Mok en Gomperts heeft men respect, doch ook niet meer dan dat.’
Bordewijk durfde het ook aan om poëzie te bespreken. Wel geloof ik dat hij voor
poëzie iets minder oog had dan voor proza, maar hij heeft de betekenis van Achterberg
en Vroman toch aanstonds onderkend, en hij schreef bijzonder aardig over het werk
van Vasalis, terwijl hij - iets dat zeker toen heel bijzonder was - de dichter Vestdijk
nog stelde boven de romancier. Hij beschouwde Johan Andreas Dèr Mouw als
‘waarschijnlijk de allergrootste dichter die ons land heeft opgeleverd’, een opvatting
die zeker discutabel is. Hij was ook erg te spreken over de gedichten van Elsschot.
Hij schreef blijkbaar maar zelden over buitenlandse letterkunde. Of Kroon heeft
de beschouwingen over buitenlandse literatuur weggelaten. In deze bundel vinden
we slechts een bespreking van Darkness at Noon van Koestier en van Der Prozess
van Kafka. Het laatste waardeerde hij bovenmate, het eerste kon niet veel genade
vinden in zijn ogen. Maar over het algemeen laat hij zich maar zelden echt ongunstig
uit over andermans werk; slechts Kleine mensen in een grote wereld van A. den
Doolaard moest het ontgelden, en het is wel heel uitzonderlijk dat hij van een boekje
van Kossmann schreef ‘het blijft geboden het geheel te verwijzen naar de
gemeentelijke ophaaldienst’. Eerlijk gezegd ben ik door dit boek ook erg nieuwsgierig
geworden naar de andere kritieken. Ik hoop maar dat deze zullen worden opgenomen
in het Verzameld werk van Bordewijk dat over niet al te lange tijd zal gaan
verschijnen.
■
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Er zit geen schot in de wereld
De opgegeven illusies van Rutger Kopland
Dit uitzicht door Rutger Kopland Uitgever: Van Oorschot, 42 p., f14,50
Rob Schouten
Wie de poëzie van Rutger Kopland vanaf het begin gevolgd heeft, zal daar
ongetwijfeld een ontwikkeling in aantreffen. Het psychologisch realisme van zijn
eerste bundels, waarin de alledaagse gevoelens van de mens centraal staan, die men
van oudsher niet verheven genoeg achtte voor poëzie, maar die, net als de alledaagse
feiten van de neorealisten (Barbarber, Gard Sivik) in de jaren zestig wel poëziewaardig
werden bevonden, dat psychologisch realisme nam aanvankelijk vooral de vorm van
ironische anekdotiek aan. De alledaagsheid werd op een alledaagse manier verteld.
Het ging veel over de onmacht van de mens om zijn gevoelens te beschrijven en de
troost die ondanks alles in de natuur gevonden kon worden. Koplands poëzie deed
vooral dienst als remedie tegen de klinische wereld.
Maar stilaan werd zijn poëzie strakker. Omstreeks Een lege plek om te blijven
verdween de ironie en restte vooral de onmacht. De gedichten in zijn voorlaatste
bundel Al die mooie beloften waren verstild en soms abstract. Ze gingen niet op
‘eenvoudige’ wijze over gevoelens maar vooral over de moeilijkheid die te
beschrijven. De poëzie was geen remedie meer maar een lichte ongesteldheid.
Kopland heeft altijd de nadruk gelegd op de eeuwige gevoelens die standhouden,
op het nieuwe dat al oud is, op de wederkeer aller dingen en de daarmee
samenhangende dubbelzinnigheid van alles. Het gestotter, de zelfherhaling van de
wereld werd in zijn verzen prachtig vormgegeven. Enjambementen, waardoor regels
in de volgende regels in hun tegendeel verkeerden, in elkaar overlopende zinnen,
herhaling van zinsdelen; het gaf allemaal de onmacht en dubbelzinnigheid van taal
weer.
Toen het probleem van de beschrijving van de psychische werkelijkheid steeds
ingewikkelder werd en daarmee ook de gedichten, nam Kopland in Al die mooie
beloften een verslag ‘Over het maken van een gedicht’ op, waaruit niet alleen blijkt
hoe consciëntieus, zoekend en tastend hij zijn poëzie schrijft, maar vooral dat hij met
zijn lezers in contact wilde blijven. Zijn toegenomen duisterheid had die verklaring
nodig.
Dat alles stemt wel ongeveer overeen met mijn ervaring. Totaan Een lege plek om
te blijven had ik geen moeite om van zijn thema's in de schil van een voorbeeld, een
verbeelding of een verhaal, te genieten, maar in Al die mooie beloften stelde hij me
voor veel raadsels. Je moest steeds beter lezen en werd toch steeds minder wijs uit
de bedoeling van zijn gedichten. Dat intrigeerde en irriteerde tegelijkertijd. Het was
een soms wat wanhopige bundel, waarin vooral gezocht werd: naar God, naar een
vrouw in een schilderij, zelfs naar onderwerpen voor een gedicht, naar de oorzaak
en essentie der dingen ten slotte.

Pessoa

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

Koplands eerste bundel Onder het vee begint met het gedicht ‘Een psalm’, waarvan
de eerste regels luiden: ‘De grazige weiden de rustige wateren / op het behang van
mijn kamer / ik heb geloofd als een bang kind / in behang.’ Ik heb geloofd in illusie,
zou je Kopland op dat moment kunnen samenvatten. In zijn nieuwste bundel Dit
uitzicht is Kopland, wiens gedichten zo vaak de cirkelgang van het leven beschrijven,
teruggekeerd bij zijn eerste regels. Wat heeft hij inmiddels ontdekt? Dat het wezen
van de natuur en de mens waarnaar hij zocht niet bestaat! Vooraan in Dit uitzicht
heeft de dichter een gedicht opgenomen van Pessoa's heteroniem, Alberto Caeiro,
met de regels: ‘Want de Natuur heeft geen binnen; / Anders was zij geen Natuur.’
Ik heb enige tijd over deze woorden moeten nadenken, maar ik geloof dat ik er achter
ben. Ze willen zeggen dat de Natuur zélf het binnen, haar natuur is, en dat ‘het binnen
van de Natuur’ een tautologie is voor: de aard der dingen is de aard der dingen. De
vraag naar de betekenis van de natuur en het menselijk leven is zodoende zinloos
geworden.

Rutger Kopland, foto Herman Selleslags

Het eerste gedicht in Dit uitzicht is het titelgedicht van de vorige bundel Al die
mooie beloften en een commentaar op álle eerdere poëzie van Kopland met haar
vragen en illusies. De eerste regels sluiten aan bij de beginregel van ‘Een psalm’:
‘De grazige weiden, de stille wateren,
ik heb ze gezocht en inderdaad
gevonden, ze waren nog mooier
dan mij was beloofd,
prachtig.’

Nu het paradijs uit psalm 23 gevonden is, kan Kopland twee kanten uit, terug naar
zijn vroegere anekdotische poëzie of vooruit in steeds groter wordende abstractie
om met een al scherper mesje zijn gevoelens te schillen. In Dit uitzicht doet hij
voorlopig beide. Er staan gedichten op praattoon in, als ‘De landmeter’ met de
beginregels:
‘Het is niet alleen onverschilligheid, in zekere zin
is het misschien zelfs wel liefde die hem dwingt,
er is geen paradijs zonder rentmeester.’

maar ook heel erg ingedikte, geconcentreerde verzen als ‘In de bergen I’:
‘Het is er, het tot tranen toe bijna bewogene,
even als je ogen een spoor volgen,
langs een helling dalen en
dalen en uitkomen
in een gehucht,
verlaten.
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Die roerloosheid.’

Ondanks het verschil in toon gaat het echter toch steeds om dezelfde observaties.
Wat ‘De landmeter’ betreft; na veel passen en meten kan tevreden vastgesteld worden:
‘Het is heel helder om hem heen, alles is waargenomen.’ Gedichten met beroepen
en bezigheden in de titels worden graag voor immanent gehouden. De landmeter
staat voor de dichter, het landschap dat hij wil meten voor het gedicht. Is hij dat ook
bij Kopland? Wel en niet, geloof ik. ‘Zijn utopie is de kaart, niet de wereld’ wordt
er gezegd. Nee, dan is hij het niet - hij is misschien wel een dichter, maar geen
Kopland. Hij hoort er ook niet echt bij, in dat paradijs. Hij is wat hij beschrijft en
zijn doel is het gedicht, meer niet. Maar hij is het (misschien onbewust) toch ook
wel, want Koplands poging om tot de Natuur met een hoofdletter door te dringen
kan, volgens het motto van Caeiro, ook niet veel meer zijn dan
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het constateren en inventariseren van de realiteit; de wereld is de kaart.

Vicieuze cirkel
Een zelfde identiteitsgedachte, maar dan tussen psychisch landschap en fysiek
landschap ligt ten grondslag aan het eerste gedicht uit ‘In de bergen’. Met ‘het tot
tranen toe bijna bewogene’ zit je nog in de emotionele sfeer. Het is er, het bijna
ontroerde gevoel. Dan gaat het bergafwaarts (zoals het ook met de lengte van de
regels bergafwaarts gaat) en blijft de blik ten slotte rusten op een leegstaand dorpje
in het dal. Kennelijk is de roerloosheid daarvan de aanleiding voor het in de eerste
regel beschreven gevoel, maar natuurlijk was het ‘bijna bewogene’ daarin ook al het
roerloze dorpje. Het dorpje is er, en de dichter voegt aan haar bewegingloze uiterlijk
zijn innerlijke besef toe, dat het bijna beweegt (maar bijna bewegen is tenslotte net
zo min bewegen als helemaal niet bewegen). Zijn veronderstelling is identiek met
zijn gevoel. Zoals hij de dingen ziet, zo zijn ze.
Het is allemaal oneindig gecompliceerd, als je erover probeert na te denken, maar
aan de andere kant ook weer doodeenvoudig en van alle tijden. Hoewel de gedachte
van de natuurlijkheid der natuur, behalve in het motto, niet expliciet wordt
uitgesproken in zijn gedichten, keert Kopland er in ieder gedicht op terug. In ‘Drentse
A’ beschrijft hij hoe de rivier van die naam iets nieuws probeert te bedenken, een
andere loop te volgen, terug te keren naar zijn oorsprong, maar zij kan dat uiteraard
niet want voor en achter is zij altijd dezelfde. Een rivier is een rivier en niets meer
dan dat. Zo is het ook met het leven; er is niets nieuws onder de zon. Het leven is
het leven, de betekenis van de dingen is wat ze zijn en er is weinig kans op dat het
ooit anders zal worden.
In Dit Uitzicht legt Kopland erg de nadruk op het inzicht dat de metafysica niet
bestaat, dat alles toevallig is en dat er geen veranderingen mogelijk zijn. Tja, een
nieuwe gedachte is het natuurlijk niet, wat dat aangaat beantwoordt het feilloos aan
het eigen inzicht dat er niets nieuws bestaat. Prediker, Empedocles en dichter bij huis
‘Caeiro’ waren ook al tot die conclusie gekomen.
Dat Koplands poëzie, krachtens haar eigen inzichten niet nieuw kan zijn en het
steeds over dezelfde dingen heeft, bemoeilijkt enigszins de waardering van zijn
gedichten. Hij zegt het zelf in ‘Commentaren’:
‘Het al zo vaak hebben gezegd,
zoveel pogingen al hebben gedaan
en ontdekt hebben dat
het niet was gelukt.’

Ik merkte aan mijn eigen reacties op Dit uitzicht (je moet de bundel langzaam en
steeds opnieuw lezen) dat de ene keer de vicieuze cirkel waarin gedachten en
gedichten draaien, de onoplosbaarheid van de gestelde problemen me flink irriteerde,
maar dat dezelfde dingen me een volgende keer als grote wijsheid troffen. Laat ik
bij deze afwisselende indrukken overigens onmiddellijk aantekenen dat Kopland nog
steeds treffende observaties in huis heeft, zoals deze ontroerend berustende in het
eerste kwatrijn van ‘Vertrek van dochters’:
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‘Ze moesten inderdaad gaan, ik had het gezien
aan hun gezichten die langzaam veranderden
van die van kinderen in die van vrienden,
van die van vroeger in die van nu.’

Al moet ik bekennen dat de veralgemeniserende variatie op regel drie van regel vier
de beeldende kracht mijns inziens weer geen goed doet. Koplands poëzie is de laatste
tijd kaler en filosofischer geworden. Hij lijkt enigszins op weg te zijn naar de poëzie,
zoals die door mensen als Kouwenaar en Faverey geschreven werd. Dat is een
interessante ontwikkeling. Faverey daalde uit het autonome hooggebergte van zijn
dichterschap langzaam af naar de lezer, Kopland beklimt vanuit zijn warme,
menselijke poëzie langzaam de heuvel naar hermetische poëzie. Kennelijk bevredigen
beide standpunten op den duur niet. Taal kan noch de werkelijkheid beschrijven noch
alleen zich zelf zijn. Je zou soms gaan denken dat taal alleen maar illusies kan
scheppen. Die illusies heeft Kopland, geloof ik, een beetje opgegeven.
De wijsheid van zijn gedichten stemde me al met al een beetje moedeloos. Zijn
‘uitzicht’ is dat van een aan een rots gebonden Prometheus die moet toezien dat er
geen schot in de wereld zit. Zijn landschappen lijden onder de uitzichtloosheid van
degene die ze ziet. In het bijbelboek Richteren of all places staat een vechtlustige
tekst die ik Kopland zou willen toeroepen: ‘Wij hebben het land gezien en zie, het
is zeer goed. En gij blijft stilzitten! Talmt niet met optrekken om het land in bezit te
gaan nemen.’ Maar hij hoeft niet te luisteren natuurlijk.
■
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Luigi Pirandello en zijn Chinese puzzel
De bizarre geschiedenis van Mattia Pascal
Wijlen Mattia Pascal door Luigi Pirandello Vertaling: Jenny Tuin
Uitgever: Peter van der Velden, Italiaanse Bibliotheek, 162 p., f35, Cok van der Voort
In een novelle uit 1905, De verrassingen van de wetenschap, vermeldt de ik-figuur,
auteur van beroep, dat zijn roem zelfs is doorgedrongen tot in het kleinste gehucht,
‘omdat men’ - zo zegt hij - ‘in een krant een of ander artikel heeft gelezen over mij
en over een van mijn boeken, waarin een man voorkomt die twee maal sterft’. Deze
opmerking is een ondubbelzinnige verwijzing naar de roman Wijlen Mattia Pascal,
waar de verteller zich in de premisse met nagenoeg dezelfde woorden richt tot de
lezer: ‘...op het ogenblik (en God weet hoe het me verdriet) ben ik gestorven, ja, al
twee maal, maar de eerste keer bij vergissing, en de tweede... dat zult ge horen.’
Hierna volgt dan de bizarre geschiedenis van Mattia Pascal, bibliothecaris in Miragno,
een dorpje in Ligurië, die na de zoveelste ruzie met vrouw en schoonmoeder besluit
naar Amerika te vertrekken. Toevallig komt hij terecht in het casino van Monte Carlo,
waar hij een enorm kapitaal in de wacht sleept. Vervolgens leest hij in de krant het
bericht van zijn eigen dood: in Miragno is een lijk gevonden waarin men, hoewel
het reeds in verregaande staat van ontbinding verkeerde, toch het lichaam heeft
herkend van Mattia Pascal, die al een paar dagen spoorloos was. Met een schok beseft
Mattia dat deze vergissing hem de mogelijkheid biedt een nieuw leven te beginnen,
waarin hij volkomen vrij zal zijn. Hij kiest een andere naam, Adriano Meis, en na
een jaar van reizen neemt hij zijn intrek in een pensionnetje in Rome. De vermeende
vrijheid begint zich nu echter tegen hem te keren, omdat steeds weer blijkt dat hij
zonder wettige papieren eigenlijk geen vin kan verroeren: hij wordt verliefd en kan
niet trouwen, hij wordt bestolen en kan de dader niet aangeven, hij wordt publiekelijk
beledigd en kan niet duelleren. Ten slotte besluit hij zelfmoord te plegen als Adriano
Meis, en naar Miragno terug te gaan als Mattia Pascal. Daar blijkt echter dat zijn
vrouw hertrouwd is en dat er voor hem geen plaats meer is in het leven van de anderen,
zodat hij zich gedwongen voelt voortaan de rol van de dode te blijven spelen; hij
bezoekt zijn eigen graf en wanneer hij op straat gevolgd wordt door een dorpsgenoot
die hem nieuwsgierig vraagt naar zijn identiteit, antwoordt hij weifelend: ‘Wel, beste
man... ik ben wijlen Mattia Pascal.’ In deze hoedanigheid schrijft hij vervolgens zijn
autobiografie, waarmee we - chronologisch gezien - weer terug zijn bij het begin van
het verhaal.

Luigi Pirandello
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Gespleten persoonlijkheid
Wijlen Mattia Pascal, geschreven in 1904, is de derde roman van Luigi Pirandello,
de Siciliaanse schrijver die wereldberoemd is geworden, vooral door zijn
toneelwerken. Toch kan - zonder afbreuk te willen doen aan het ongetwijfeld
baanbrekende werk dat hij als toneelschrijver heeft verricht, gezegd worden dat de
meeste vernieuwingen die men aantreft in de toneelstukken in de kiem al aanwezig
zijn in de essays, de romans, en niet te vergeten de honderden novellen, die merendeels
het licht zagen voordat Pirandello zich, rond de Eerste Wereldoorlog, vooral op het
toneel ging toeleggen. Ook Wijlen Mattia Pascal, ofschoon behorend tot de
beginperiode van de auteur, beschikt reeds over vele typische Pirandelliaanse
constanten.
Trouwens, men kan bij Pirandello wel spreken over een chronologische - maar
niet zozeer over een artistieke beginperiode: zijn werk vertoont geen stijgende lijn
naar het meesterwerk, maar is veeleer te beschouwen als een Chinese puzzel, waar
met dezelfde elementen steeds nieuwe combinaties worden gemaakt, en dat geldt
zowel voor de thematiek als voor de personages die ‘komen en gaan’, zoals de criticus
Giovanni Macchia zegt; ‘ze stappen uit een novelle en betreden een roman, ze verlaten
de roman en komen terecht in een essay en, nog niet tevreden, ...wagen ze zich op
de krakende plankieren van het toneel’.
Zo zien we Mattia Pascal van de roman overstappen naar bovengenoemde novelle,
om hem twaalf jaar later nogmaals terug te vinden als Liolà in het gelijknamige
toneelstuk; maar ook de thematiek van de gefrustreerde kleine burger die vlucht naar
een beter leven, waar hem de ontgoocheling wacht zodat hij gedwongen is voortaan
een rol te spelen, duikt overal op in het werk van Pirandello. Het meest in het oog
springende element is echter de gespleten persoonlijkheid van de personages die
vaak, net als bij Mattia Pascal, benadrukt wordt door een dubbele naam; het wemelt
van de figuren met twee en zelfs drie namen, al naar gelang de situatie waarin ze
verkeren: in het toneelstuk Zoals eerst, beter dan eerst zien we bij voorbeeld een
vrouw die Fulvia wordt genoemd door haar echgenoot en Flora door haar minnaar,
terwijl ze tegenover haar dochtertje de rol moet spelen van stiefmoeder onder de
naam Francesca; en in Mevrouw Morli, een en twee, wordt de oorspronkelijke naam
van de vrouwelijke hoofdpersoon, Evelina, ‘gespleten’ in Eva en Lina, respectievelijk
voor haar rol als brave echtgenote en voor de droomwereld waarin ze vrij kan zijn.

Marionetten-theater
Deze dubbelheid, dit gebrek aan een eigen identiteit, dat Pirandello op geheel eigen
wijze gestalte weet te geven, is natuurlijk typerend voor de hele tijdgeest rond de
eeuwwisseling: de objectieve waarheden en het blinde vertrouwen in de wetenschap
- zo kenmerkend voor de positivistische maatschappij - maken plaats voor de theorieën
van het relativisme en het onderbewuste, en op het gebied van de literatuur veranderen
de ‘held’ en zijn daden in de ‘man zonder eigenschappen’, die in plaats van
vastberaden te handelen zijn hersens pijnigt met ingewikkelde gedachten; hierop
wordt ook gezinspeeld door de filosofisch onderlegde pensionhouder wanneer hij,
in een gesprek over het marionettentheater, tegenover Adriano Meis verklaart: ‘Als
er op het hoogtepunt, juist wanneer de marionet die Orestes voorstelt zich
gereedmaakt om de dood van zijn vader op Aegisthus en zijn moeder te wreken, als
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er op dat moment een scheur in de papieren hemel van de poppenkast zou ontstaan,
wat zou er dan gebeuren? ...Orestes zou verschrikkelijk van de wijs raken door dat
gat in de hemel... en de moed zou hem ontzinken. Kortom Orestes zou Hamlet worden.’
Ook Mattia Pascal is een ‘man zonder eigenschappen’ die ten slotte, als iedere
zekerheid hem is ontnomen, grijpt naar het laatste wapen dat hem rest, namelijk het
woord, waarmee hij vertelt en filosofeert. Dat de roman, ondanks het veelvuldig
filosoferen, waardoor Pirandello vaak het stempel krijgt opgedrukt een uiterst
cerebraal auteur te zijn, toch prettig leesbaar blijft is deels te danken aan de ironische
humor waarmee de ik-verteller zich zelf en zijn wereld bekijkt, maar ook, en niet in
de laatste plaats, aan
Vervolg op pagina 37
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Ironie als kritische kracht
Geëngageerde essayistiek van Martin Walser
Selbstbewusstsein und Ironie door Martin Walser Uitgever: Suhrkamp
Importeur: Nilsson & Lamm, 215 p., f17,80
Cyrille Offermans
Aan de Johann Wolfgang Goethe-universiteit in Frankfurt bestaat sinds 1979 een
leerstoel voor poëtica. Het interessante daarvan is dat zich daarop nu eens niet een
of andere hooggeleerde heer breeduit heeft geïnstalleerd, maar dat die bij toerbeurt
wordt bezet door schrijvers. Het is de bedoeling dat die het daar hebben over hun
eigen werk, eventueel ook over de omstandigheden die dat werk dwarsbomen of juist
mogelijk maken. Martin Walser, die na Uwe Johnson (over wie ik in de boekenbijlage
van 13-12-1980 schreef) als tweede schrijver aan de beurt was, heeft zich tot dat
laatste beperkt.
In zijn onder de titel Selbstbewusstsein und Ironie gebundelde lezingen construeert
Walser een tweetal literair-historische ontwikkelingslijnen, waarvan de ene culmineert
in het werk van Thomas Mann en de andere in dat van Robert Walser en Kafka. Ik
gebruik het woord ‘construeert’ niet zo maar: in plaats van zich braaf en saai te
beperken tot het aaneenrijgen van namen en titels op grond van wat uiterlijkheden
maakt Walser relaties tussen een aantal belangrijke filosofische en literaire werken
zichtbaar door niets anders dan de analyse van die werken. Zonder ook maar met
een woord over zijn eigen proza te reppen, is het duidelijk dat hij dat gesitueerd wenst
te zien in het verlengde van dat van Robert Walser en Kafka; een analyse van
Seelenarbeit of Das Schwanenhaus zou dat vermoedelijk bevestigen. Het belang van
Selbstbewusstsein und Ironie ligt vooral hierin dat Walser tot een zinnige
differentiëring van het ironie-begrip komt, al is de fundering daarvan in sommige
opzichten twijfelachtig.
Walser start zijn onderzoek in het laatste decennium van de achttiende eeuw, bij
de romanticus Friedrich Schlegel. Die debuteerde in 1797 met een studie over de
‘moderne poëzie’ (dat was voor hem de poëzie vanaf Dante), waarin hij ‘het
objectieve’, het bovenindividuele als belangrijkste literaire kwaliteit propageert.
Goethe zou dat ‘Griekse’ niveau al bereikt hebben in Wilhelm Meisters Lehrjare
(1795). In het verlengde daarvan pleit Schlegel ook voor een grotere openbaarheid
in het maatschappelijke leven, voor de vorming van een publieke opinie. Voor zich
zelf en zijn broer August Wilhelm zag hij een centrale rol als opinievormer weggelegd;
zij wilden niets minder dan de ‘kritische dictators’ van Duitsland worden. Dat kritiek
en dictatuur maar moeilijk verenigbaar zijn, daarvoor hadden de hemelbestormende
broers die de morele revolutie predikten maar de Franse verafschuwden geen oor wat voldoende zegt over het abstracte karakter van die moraal.

Gifbeker
In Kritische Fragmente, eveneens uit 1797, spreekt Schlegel het eerst over ironie.
Ondanks alle meerduidigheid is zoveel zeker: ironie is een middel ter relativering,
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en wel zeer radicaal. Het begrip verwijst naar een geestelijke toestand waarin geen
enkele verplichting meer wordt geaccepteerd, waarin men aan niets concreets, geen
enkele positie, geen enkele keuze, zelfs geen enkele deugd meer gebonden is. Die
ironie-opvatting zegt Schlegel te baseren op het werk van Socrates en - dichter bij
huis - dat van Fichte. Martin Walser toont echter aan dat dat onhoudbare annexaties
zijn.

Martin Walser

Socrates' relativisme was namelijk geenszins absoluut. Hij volgde zijn ‘innerlijke
stem’ in morele aangelegenheden juist zo radicaal dat hij zich liever ter dood liet
veroordelen dan te doen of zijn neus bloedde. Socrates' ‘tragische ironie’ (de term
is van Hegel) was strikt negatief: een methode om in al ‘het positieve’, in alle
klakkeloos geaccepteerde meningen de onhoudbare elementen op te sporen. Dat
negativisme had dus allesbehalve tot doel zich aan elke verantwoordelijkheid te
onttrekken; dat maakte Schlegel er alleen maar van. Met Hegel kan men Socrates'
veroordeling dan ook in zekere zin terecht noemen: hij wilde immers dat iedereen
zelf de verantwoordelijkheid voor zijn daden op zich nam in plaats van slaafs de
stem van het orakel te volgen. Dat Schlegel zich bij de ontwikkeling van zijn
ironie-begrip eveneens ten onrechte op Fichte beroept toont Walser aan in een
uitvoerige reconstructie van de argumentatielijnen in diens Wissenschaftslehre (1794).
Daaruit blijkt dat Fichte net als Socrates uit was op een afbraak van alles wat mensen
ongezien geloven en aanbidden. Het ‘niet-ik’ heeft voor Fichte slechts in negatieve
zin realiteitswaarde - de term zegt het al - namelijk voor zover het het ik doet lijden,
voor zover het de handelingen van het ik beperkt. Het gaat hem om de aanval ‘op
het Ding an sich, of dat nu God, staat of universum heet, om de copernicaanse
wending weg van alles en naar niets dan zichzelf, en wel omwille van de moraal’,
dat hebben de beide ik-filosofen in de woorden van Walser gemeenschappelijk. (Niet
alleen Socrates' gifbeker, ook het beroepsverbod dat Fichte in 1799 van de universiteit
van Jena kreeg kan men dan ook logisch noemen.) Maar juist voor dat morele aspect
had Schlegel geen oog. Dat had hij wel voor het transcendentale karakter van Fichtes
filosofie, voor de eis dus dat elk denken begeleid moet worden door het bewustzijn
van dat denken. Uit dat transcendentale destilleert Schlegel de beroemde romantische
des-illusioneringstechniek: bij het schrijven steeds erbij zeggen dat je ‘maar’ schrijft,
dat je geen enkele aanspraak op objectiviteit of waarheid wilt maken.

Robert Walser

Zuiver vegeteren
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Zo'n superieure, boven alle maatschappelijke tegenstellingen zwevende houding
noemde Schlegel ironisch; ze kwam hem als verleidelijk en nastrevenswaardig voor.
De hoogste vorm van leven, ja ‘het eigenlijke principe van de geestelijke adel’ zag
hij ten slotte in ‘niets dan een zuiver vegeteren’. En dat nog maar nauwelijks na zijn
pleidooi voor ‘het objectieve’ in de literatuur en zijn terechte en belangwekkende
kritiek op het ontbreken van een burgerlijke openbaarheid in Duitsland.

Thomas Mann
(Tekening: David Levine)

Beknopter dan bij Schlegel en Fichte analyseert Walser de alleszins kritische
ironie-opvattingen van onder meer Novalis, Jean Paul, Hegel en Kierkegaard. Die
beperking heeft te maken met het feit dat die kritische, ‘socratische’ ironie in de
twintigste eeuw zeldzaam is geworden. Bepalend voor de eigentijdse opvattingen
over ironie is volgen Walser niet het werk van Robert Walser of Kafka, maar dat van
Thomas Mann. Diens ironiebegrip sluit zijn inziens haarscherp aan bij dat van
Schlegel. Die overeenkomst probeert Walser aannemelijk te maken door een analyse
van Tonio Kröger (1903), een novelle die ook volgens Mann-specialisten al een groot
deel van de problematiek van zijn latere oeuvre bevat: zwevend tussen kunstenaar
en burger, idealist en realist voelt Kröger
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zich nergens thuis. De kunstenaars vinden hem vanwege zijn rijke komaf maar
‘burgerlijk’, en voor de burgers is hij te ‘artistiek’. Dat zijn Krögers
identiteitsproblemen; blijkens talloze uitspraken in de Betrachtungen eines
Unpolitischen zijn het ook enige tijd die van Thomas Mann geweest.
Walsers kritiek op deze problemen is scherp en spottend. Hij spreekt van
luxeproblemen die alleen maar kunnen zijn uitgebroed door iemand die bovenmatig
is bedeeld met de materiële zegeningen van de rijke burgerij. Wat Mann in de
Betrachtungen ‘oprechte ironie’ noemt, komt volgens Walser neer op het principe
om nooit voor iets te kiezen, om het links noch rechts, bij kunstenaar noch burger
uit te houden en zich nooit anders dan ‘neutraal’ toeziend in een vaag midden op te
houden. Ironie staat in Manns eigen woorden voor een ‘zedelijke houding’ die zich
niet wenst te binden en die ‘er verre van verwijderd (is) zich serieus en actief in
dienst te stellen van het wenselijke en het ideale’ - maar dat, becommentarieert
Walser, was van Socrates tot Kierkegaard nu juist de functie van ironie. Thomas
Mann heeft in zijn visie steeds alleen maar de maatschappelijke afzijdigheid en
onverantwoordelijkheid gecultiveerd.
Is die kritiek terecht? Ik moet toegeven dat ik dat aanvankelijk voetstoots aannam.
Mann behoort namelijk tot schrijvers die me altijd betrekkelijk onverschillig hebben
gelaten, Walsers proza daarentegen bewonder ik. Die vooringenomenheid zal er wel
de oorzaak van zijn geweest dat ik een aantal zeer zwakke punten in dit deel van
Walsers betoog over het hoofd zag. Om te beginnen is het een ontoelaatbare
gewelddaad om Manns hele literaire oeuvre te herleiden tot nauwelijks meer dan de
expliciete intentie van een van zijn eerste boeken. En verder kan men zijn politieke
en maatschappelijke visies uit 1918 (al zegt Walser er nergens bij dat de
Betrachtungen uit dat jaar stammen) toch moeilijk als dé uiteindelijke visie van Mann
beschouwen. Vanaf het einde van de jaren twintig heeft Mann zijn onpolitieke houding
immers laten varen en ondubbelzinnig partij gekozen tegen de fascistische dreiging.
Over die veranderingen doet Walser echter uitsluitend lacherig; volgens hem heeft
Mann de Betrachtungen ook nooit herroepen. Ik weet niet of dat waar is, maar
belangrijk is het geenszins: zijn hele latere houding is immers zo'n weerlegging.
Waarom negeert Walser die dan volledig? Vermoedelijk om zijn onderscheid
tussen de schepper van ironische figuren en de schrijver van ironische literatuur
stevig te verankeren. Op zich zelf is dat een belangrijk onderscheid; aan ironische
figuren (zeg maar: apolitieke, opportunistische egoïsten) is er tegenwoordig geen
gebrek, zij het vooral buiten de literatuur. Thomas Mann moet in elk geval
ontoelaatbaar gekleineerd worden om hem in die rol te wringen.
Die depreciatie was trouwens ook helemaal niet nodig om de stijl van bewonderde
schrijvers als Robert Walser en Kafka kritisch-ironisch te mogen noemen. Want daar
is het Walser om te doen: hij wil laten zien dat de socratische ironie bij deze schrijvers
voortleeft. Het laatste deel van Selbstbewusstsein und Ironie bestaat dan ook
logischerwijs uit een analyse van die ironische stijl. Dat gebeurt in hoofdzaak aan
de hand van Jakob von Gunten en Die Verwandlung. Ik zal me beperken, en wel,
gezien de toenemende belangstelling voor Robert Walser in ons land, tot het
eerstgenoemde boek.
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Bediendenschool
Jakob van Gunten speelt in een bediendenschool, Benjamenta geheten, die de
leerlingen een puur negatieve (dus uitsluitend door onderdanigheid aan de autoriteiten
gekenmerkte) identiteit moet verschaffen. Maar dat stelt Robert Walser niet
eenvoudigweg als slecht en ellendig voor, als iets waartegen gewaarschuwd moet
worden uit naam van de christelijke beschaving of de toekomst van de jeugd. Nee,
Robert Walser laat Jakob die gewenste negatieve identiteit bevestigen: ‘Ik veracht
mijn hele denkvermogen’; ‘Ik veracht al het toekomstige’; ‘Het dragen van een
uniform vind ik heel aangenaam, omdat ik nooit precies wist wat ik moest aantrekken’;
‘Sinds ik hier in het instituut Benjamenta ben, ben ik er al in geslaagd mezelf tot
raadsel te worden’ - kortom, Walser stelt alles wat ‘normaal’ gesproken
verschrikkelijk wordt gevonden als iets positiefs voor: niks geen doel, geen hoop,
geen toekomst, geen verandering. En dat doet hij niet uit pessimisme of zo iets, maar
alleen omdat de instituutsomstandigheden hem daartoe dwingen. Alleen in de modder
krijgt Jakob lucht, niet in hogere sferen. Hij verheft tot leerprogramma om af te zien
van datgene wat in de werkelijkheid de hoofdrol speelt: hoop. ‘Het principe van de
hopeloosheid is het pedagogische principe van deze opvoedingsroman,’ stelt Martin
Walser. Maar zodra je de kleinburgerlijke ethiek van onderdanigheid, vlijt, ontzegging
en distantie handhaaft terwijl je de hoop op betere tijden zonder meer de grond
inboort, ja het wegvallen van die hoop als iets begerenswaardigs voorstelt, dan werkt
die ijverige bereidwilligheid je zelf als een volstrekt nietswaardige nul te zien grotesk,
waanzinnig en vernietigend. Zonder die hoop dat het ooit nog wel eens allemaal in
orde komt, zie je pas hoe deze werkelijkheid in werkelijkheid is.
Zelfbewustzijn is, naarmate de geschiedenis vordert, steeds meer afhankelijk
geworden van het werk dat iemand verricht. Als prestatiedwang en arbeidsdiscipline
- zoals in tijden van grote werkloosheid gebruikelijk - worden opgeschroefd, zal men
er zich steeds pijnlijker van bewust worden dat men zelf niets te betekenen heeft. Bij
Volvo Car - o, ironie van de geschiedenis - gaan ze die ‘vervreemding’ nu met straffe
hand te lijf. De mentaliteit van de arbeiders moet veranderen! Daarom heeft de directie
in haar goedertierenheid (en met een scheel oog naar de Japanse exportcijfers) besloten
de individuele verantwoordelijkheid van de arbeiders voor de produkten te vergroten.
Ze moeten zich meer bij het werk betrokken voelen. De fabriek moet niet meer een
stukje van hun leven zijn, maar hun hele leven! Diploma's en onderscheidingen liggen
in het verschiet. Dat klinkt menslievend. Maar het is een dreigement. Wie zich niet
volledig uitvlakt in dienst van het bedrijf kan oprotten. Collegialiteit houdt voortaan
de verplichting in elkaar te controleren. Zoals zoveel meer had Kafka's ironie ook
dat voorzien: in Das Schloss - dat anonieme doolhof van de macht - krijgt K. die
twee halfdebiele ‘assistenten’ ook alleen maar toegewezen om hem hinderlijk op de
vingers te kijken.
Tegen de ironische manier waarop tegenwoordig socialistische en humanistische
thema's worden waargemaakt, is een kritische ironie à la Kafka of Robert Walser
een ontnuchterende en tegelijk vrolijk stemmende remedie. Martin Walser
demonstreert dat in zijn romans en toneelstukken. In Selbstbewusstsein und Ironie
traceert hij de intellectuele voorgeschiedenis van zijn schrijverschap.
■

Mattia Pascal
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vervolg van pagina 34
de voortreffelijke vertaling van Jenny Tuin. Behalve de fraaie vondsten, bij voorbeeld
in de vertalingen van de rijmpjes die Mattia als kind uit het hoofd moest leren, en in
de Nederlandse equivalenten van de vele idiomatische uitdrukkingen, is de vertaling
bovendien zeer nauwkeurig, op alle niveaus, ook op het stilistische, waardoor net
dát vleugje verleden tijd behouden blijft dat ook kenmerkend is voor het origineel,
zonder dat de Nederlandse tekst een gedateerd en archaïsch karakter krijgt; zo wordt
de lezer terecht aangesproken met ‘ge’ en niet met ‘U’; Orestes raakt ‘van de wijs’
en niet ‘van de kaart’, Mattia voelt ‘wrevel’ en wordt niet ‘nijdig’, en alle personages
zeggen gelukkig ‘pardon’ of ‘excuseert U me’, en niet ‘sorry’.
Het zal duidelijk zijn dat uitgever Peter van der Velden met deze roman en met
deze vertaalster een goede keuze heeft gedaan als start voor de Italiaanse Bibliotheek,
een project dat op zich zelf al lofwaardig mag worden genoemd, omdat het een poging
is enige bekendheid te geven aan de Italiaanse literatuur in Nederland.
■
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De schöne Welt volgens Jules Deelder
Poëtische reprises en origineel proza
Schöne Welt, 204 p., f25, Sturm und Drang, 79 p., f19,50
Moderne gedichten, 150 p., f25,75 door Jules Deelder Uitgever: De Bezige
Bij
Frans de Rover
Hetzelfde zien,
maar het zo
zien, zoals nog nog
niemand het zag.

Met deze regels, gepresenteerd op een manier zodat het poëzie lijkt, formuleert de
‘neonrealist, neonromanticus en neonkomiek’ Jules Deelder zijn literatuuropvatting.
Aardige regels, als ze niet zo ‘neonorigineel’ waren: ze werden gepubliceerd in de
bundel Boe! (opgenomen in Moderne gedichten) uit 1972: rijkelijk na dato formuleert
Deelder nog eens wat al door dichters in Barbarber (sedert 1958) en Gard Sivik (na
de leuze ‘Tijdschrift voor nieuwe lezers’ in 1963) tot uitgangspunt genomen was ‘anders kijken’ naar het gewone en gewende. ‘Strijd en aflossing’ is in de literaire
evolutie een geaccepteerd verschijnsel. Op de taalrevolutie van Vijftig, resulterend
in een nieuwe, vaak surrealistische en hermetische manier van schrijven, reageerden
de Zestigers met de nuchtere feitelijkheid die vooral tot doel had de kunst te
‘ontpoëtiseren’. Schatplichtig aan dada-grootvader Marcel Duchamp brachten de
Nieuwe Realisten hun op-art, pop-art, minimal-art of zero-kunst. In onze literatuur
werd het gezicht van de nieuwe (‘totale’) poëzie voor een niet gering gedeelte bepaald
door de kameleontische dichter C. Buddingh'. Na zijn Criterium-poëzie en zijn
pleidooien voor de Vijftigers was publiek succes in volle zalen verzekerd met
nasaal-zeurend voorgedragen ‘verzen’ over provinciaal voetbal en ander gewoon
mensenleed.
Ik heb dit type poëzie altijd enigszins gewantrouwd. Humoristische kwaliteit door
de melige flauwheid zal ik het niet ontzeggen. Een grappige vondst, voorgedragen
als poëzie, kan een ogenblik van verfrissende werking hebben, zeker te midden van
een drukkend poëtisch (Vijftigers-)klimaat, maar de tragiek is inherent aan dit genre,
je laat je niet tweemaal verrassen door dezelfde grappig bedoelde vondst. Eén keer
lezen of horen en weg is de grap. In dat verband irriteert mij dan ook de pretentie
waarmee dit type dichtkunst wel gepresenteerd is: Buddingh' gaf aan zijn bundel
Deze kant boven (1965) een motto mee van Hofmannsthal: ‘Die Tiefe muss man
verstecken. Wo? An die Oberfläche’. Mooi geciteerd, die Buddingh' kent zijn
literatuur, maar de suggestie van diepgang reken ik gemakshalve toch maar tot ‘het
spel’: de dichter lacht het laatst om een vergeefs zoekend lezer. Wie denkt iets te
vinden, prijst de nieuwe kleren van een naakte dichtervorst.
Het spel aan de oppervlakte: de jaren zestig zijn er legendarisch door geworden.
Meer dan de dichters van Barbarber (Bernlef, Schippers) kozen die van Gard Sivik
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(Vaandrager, Armando, Verhagen, Sleutelaar) - Buddingh' publiceerde uiteraard in
beide organen - het ‘gevaarlijke’ leven van grootstad en techniek tot onderwerp.
Maar de werkelijkheid en niets dan de werkelijkheid, hoe agressief opwindend ook,
dat is een snel doodlopende straat. Vaandrager bleef erin ronddolen en ontwikkelde
zich tot een steeds tragischer wordende chroniqeur van het Rotterdams stedelijk
landschap. Anderen wisten eruit te ontsnappen door de ‘vondst’ van de mystiek
(Verhagen), van de sprookjeswereld (Sleutelaar) of van andere genres (de overigen).
Het Nieuw Realisme als dominante stroming was eind jaren zestig passé. Maar ook
of juist de literatuur verwekt nakomelingen: de dolende Vaandrager zag in 1969
plotseling een jonge telg van het dichterlijk neongeslacht naderen - Jules Deelder,
in zijn hand de tien gedichten van Gloria Satoria (de glorie van het zaad - van Zestig).
Deelder had goed opgelet hoe zijn voorgangers ‘het’ deden. De bundel besluit met
het treffende ‘Honderdjarige’:

Jules Deelder, tekening van Siegfried Woldhek
Soms wordt één
van zijn dochters
midden in de nacht wakker
als hij hongerig meedeelt
‘soep met ballen
dat zou me wel bevallen’

Treffend vers, want de wens van de oude wordt al snel de mijne bij het doorlezen
van wat Deelder in tien jaar tijds bij elkaar heeft ‘gedicht’. Gelardeerd met een sprietje
weed, een snuifje coke, een spuitje snow blijkt dit alles een slap en waterig aftreksel
van wat zo veel eerder én zo veel beter (origineler, verrassender, verfrissender)
gedaan is. Wie zo lang nadat het ‘leuk’ was nog regels opschrijft als:
Pap
De toestand waarin men
geen pap meer kan zeggen
is te preferen boven
die waarin men dat
alleen nog maar kan
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of:
het regent niet
het giet

of:
zij die vielen,
zijn gevallen.
Monumentenzorg.

of:
wie nog eens uit de krant, uit reclamefolders, uit de straat citeert, die mag zich
met recht een ‘neonkomiek’ noemen: een grappenmaker in vals licht. Blijkbaar heeft
iedere kunstvorm zijn reprise. Pubers-anno-nu houden van punkmuziek die regelrecht
in de jaren vijftig geproduceerd lijkt; de nieuwste ‘fauvistische’ schilderkunst doet
Cobra nog eens lekker wild over. En als je, zoals Deelder, maar lang genoeg dezelfde
watersoep opdient, dan roept op een gegeven moment een nieuw publiek - dat van
niets weet - misschien wel: ‘wat lekker, wat smaakt dat modern, dat noemen wij soep
met ballen’.
Zo kan het dan gebeuren dat in 1979 Deelders verzamelde kopiëerlust gepresenteerd
wordt onder de titel Moderne gedichten. In 1980 verschijnt Sturm und Drang (Deelder
is nogal geobsedeerd door ‘Duitschland’, getuige ook de kleuren rood en zwart die
de omslagen van zijn oeuvre sieren: in die fascinatie toont hij zich evenzeer een
verwante van Armando en Sleutelaar). De bundel bevat, behalve erg veel wit, tien
series die qua typografische vormgeving poëzie genoemd kunnen worden. Hoogtepunt
acht ik de serie ‘Het rijk der verbeelding’: geheel witte pagina's genummerd als ‘Afb.
1’ tot en met ‘Afb. 4’ met als onderschriften: ‘Schets van het speelveld’, ‘De
Kostverlorenstraat in Zandvoort’, ‘Het inwendige van een koelhuis’ en ‘De
eenzaamheid van den slufter’. Fantastische vondst, als het twintig jaar geleden al
niet exact zo gedaan was (Herman de Vries, Wit: ‘roman’ met lege pagina's; de witte
doeken van Robert Rauschenberg). Het rijk der verbeelding - de serie die de diepte
van Deelders oppervlakte toont: de lezer staart in een peilloze leegte. Naast dichterlijk
geïnspireerde teksten schrijft Deelder ook korte proza-verhaaltjes. In 1976 werden
er een aantal gebundeld als Proza: aangevuld met andere zijn ze opgenomen in
Schöne Welt. Zonder meer mislukt zijn de verhalen waarin Deelder zijn fantasie de
vrije loop laat: dat wordt proza op schoolkrantenniveau, vol excrementen en
wetenschappelijke flauwiteiten. Deelders rijk der verbeelding is inderdaad een vel
wit papier, maar wanneer hij eigen belevenissen oprakelt of gebeurtenissen uit zijn
Rotterdamse jeugdjaren of het vooroorlogse Rotterdam, dan krijgt zijn droge,
realistische beschrijvingskunst toch kracht, vooral wanneer hij poogt ‘het toeval’ te
betrappen.
Een voorbeeld daarvan is ‘Jubileum S. Deelder of Huldiging Tony Bergmann’.
De schrijver vindt een tweetal vergeelde, ongedateerde kranteknipsels over de
jubileumreceptie van wijlen zijn opa Simon. Hij probeert de datum te achterhalen
met behulp van gegevens op de achterkant van de knipsels. Die bevatten iets over
een viaduct dat de wijk Overschie - waar hij in 1944 geboren zal worden - verbindt
met de stationsbuurt - waar hij nu dit onderzoekje verricht - én iets over de viering
van de honderdste geboortedag van de Vlaamse schrijver Tony (Anton) Bergmann.
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In een met veel moeite opgediepte literatuurgeschiedenis (Rijpma, 1932! Zou Deelder
dan toch werkelijk niet van recentere ontwikkelingen hebben kennisgenomen?) staat
over Bergmann: ‘een fijne opmerker, die op geestige en gevoelige wijze zijn indrukken
weet weer te geven.’ Hij wordt vergeleken met Hildebrand; zijn boek wordt een
‘Vlaamse Camera’ genoemd. Opa's jubileum valt nu te dateren in juli 1935. ‘Tevens
blijkt dat deze regels door mij uitgerekend worden geschreven in het honderdste
stérfjaar van diezelfde Bergmann. Dat de A. in J.A. Deelder óók nog staat voor Anton,
dat doe ik daar tenslotte gaarne bij cadeau.’ In zulke verhaaltjes (er staan er meer
volgens dit procédé in de bundel) mag Deelder van mij uitroepen: ‘Wat zegt u?
Toeval?? We hadden vroeger thuis een hond, díé leed aan toevallen.’
Als een van de meest geslaagde verhalen beschouw ik het wat langere titelverhaal,
genoemd naar de Duitse pendant van Tussen de rails. De inzet is sterk; met enkele
zinnen ligt de sfeer onmiskenbaar vast: ‘Fok en ik zouen vier dagen naar Duitschland
gaan. Naar Düsseldorf, om een jas te scoren die ik daar de maand tevoren had
gespot, doch wegens molmtekort had moeten laten hangen. Een klassejas! Spierwit,
soepel nappa. Achthonderdzoveel D-mark, zeg een rug. Ik zat op een heen-en-weertje
in D. voor een lezing in een door locale rijmelaars gedreven gymnastiekzaal met
vergunning, onder auspiciën van zowel de plaatselijk Kulturkammer als van de
Nederlandse ambassade, dus bepaald geen middag van de straat. En wát een publiek!
Vanaf het moment dat ik over de dorpel (dorfel?)
Vervolg op pagina 43
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Zonder ironie in de bovenkamer
Twee bundels van en een over Gerrit Komrij
Gesloten circuit door Gerrit Komrij Uitgever: De Arbeiderspers, 60 p.,
f24,50
De os op de klokketoren door Gerrit Komrij met foto's van Joost
Veerkamp Uitgever: De Arbeiderspers, f38,50
Over Gerrit Komrij Beschouwingen en interviews Redactie Johan
Diepstraten Uitgever: Bzztôh, 308 p., f39,90
Rein Bloem
Hoe beroemder je bent, des te geprogrammeerder de rol die je moet spelen. Bob
Dylan kon zich ten slotte alleen nog maar redden van zijn publiek door zich in Gods
armen te sluiten en voor Freek de Jonge heeft dat maar weinig gescheeld. De
aardsspeler Komrij moet het wat dat betreft hebben van zijn ironie: geen gevestigde
mening of hij tornt eraan, niets is in ronde woorden te zeggen of nog erger elke
afronding moet het begin zijn van zijn eigen explosie.
Het is pijnlijk en vermakelijk om in Over Gerrit Komrij. Beschouwingen en
interviews na te gaan hoe de schrijver zich weert om niet in de handen van zijn volgers
te vallen. Niets en niemand is veilig als de spotter zich omkeert, geen heilig huisje
blijft overeind om wat hem meer dan dierbaar is - poëzie, liefde, schoonheid - in
veiligheid te stellen. Alleen wie tegenspel biedt, wordt niet gevloerd. Zo schept
Willem Jan Otten in zijn uitstekend stuk over Komrijs poëzie een afgrond tussen de
dichter en hem zelf door zich als poëzieminnaar op te stellen tegen de poëziehater,
dat wil zeggen de kampioen van de wansmaak, ‘de ontketende meligheid’ om dan
ten slotte die afgrond in te lijven als het gebied vol ‘scheve plekken in het bewustzijn’
waar hij mede dank zij Komrij weet van heeft. Nog mooier is het voorbeeld van
Boudewijn Büch, die in zijn stuk ‘De wanhoop van Gerrit Komrij. Over jongens en
doodsboeketten’ zijn idool tracteert op een schitterende jeugdfoto van Bertrand de
Lesseps, als om hem even voor te komen.

Gerrit Komrij

Geen poëzie laat zich lezen zonder poëzie die al in hart en hoofd opgesloten zit.
Maar soms zou je willen, dat je het zonder programma kon doen: Komrij lezen of
hij als volslagen onbekende zo het toneel op stapt in een kostuum dat nog geen
verkleding moet zijn, in een gedaante zonder noodzakelijke metamorfose.
Dat blijkt onmogelijk bij De os op de klokketoren, gedichten met illustraties van
Joost Veerkamp. De titel zinspeelt op een gedicht voorin van Théophile de Viau met
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de regel Un boeuf gravit sur un clocher in een context van de wereld op zijn kop.
Deze jong gestorven, elegante dichter (1590-1627), tegenvoeter van de strenge
Malherbe, is een vondst van jewelste, misschien is kenneruitgever Theo Sontrop
Komrij hierin voorgegaan. Maar wat die ervan maakt, laat zich aanzien: een virtuoos
spel met tegendelen, een ars combinatoria van mooi en lelijk, hoog en laag, zoals
Henry Purcell hemelse liederen schreef waardoor zeer aardse winden vrijelijk heen
bliezen, in de stijl dus van de discordia concors (John Donne, Constantijn Huygens),
de eenheid der tegendelen.
Het eerste gedicht heet ‘Janus’ en nog afgezien van de beginregel: De zee is droog.
Het vasteland is nat. spreekt het boekdelen omdat in dit strandgezicht alle vrouwen
als glanzend mooi worden voorgesteld en de jongens zoek zijn van lelijkheid.
Natuurlijk is zo'n omkeer een truc en twintigmaal hetzelfde kunstje in drie coupletten
van vier regels is te veel van het goede, maar de explosie aan het eind van de bundel,
uiteraard ‘Begin’ geheten, mag er wezen:
De tijd is op. Wat onder was werd boven
En het glazuur sprong van de eeuwigheid.
De bodem trilt. We leven in een oven.
Nog even en we zijn het vuur ook kwijt.
Platvissen zwemmen nog door stilstaand water.
Ze drinken alles leeg en vallen om.
De wereld droogt en krimpt. Een laatste krater
Haalt adem en lanceert haar als een bom.
Een heel eind verder zal, in een heelal
Waar vlinders dansen en waar bijen gonzen,
De aarde die van ons was als een bal
Geruisloos op een verend grasveld plonzen.

Met een bom begint en eindigt ook Komrijs ‘eigen’ bundel, die daarom alleen al de
frappante titel Gesloten circuit draagt. Een gedicht is pas gaaf als het opgeblazen
kan worden, als er niet meer in zit dan lucht, maar dan wel lucht onder spanning
(‘Compressie’ heet een ander gedicht).
Alleen op die manier kunnen dichter en lezer van poëzie op verhaal komen.
Hoe dat kan gaan, doet Komrij voor in zijn eerste reeks, ‘Chaos’. Een aantal losse,
op hem aan vliegende woorden moeten in het hoofd worden opgeslagen vóór er ‘uit
melancholie en pijn’ (er zit wel speling en opening in het gesloten vat!) een vers
rollen kan, als een bal: Als een bom. In sonnet twee lees je dat gedicht, maar in vers
drie wordt het weer opgeblazen in de vraag of de dichter ooit zo ver komt dat hij de
lezer echt aan kan raken, dat is pijn doen. Die reeks eindigt met een open antwoord:
De dichter is niet slechts een simulant
Maar hij verbeeldt zich ook nog wonder wat.

De eerste regel is een bijna rechtstreekse verwijzing naar het veins-beginsel van
Komrijs alterego Fernando Pessoa en diens talloze schijngestalten, het voorbeeld
waar geen criticus omheen kan. Dan hebben we die meteen maar gehad, kan Komrij
gedacht hebben. De tweede regel van het citaat is een wonder van ingewikkelde
eenvoud, van discordia concors. Hij verbeeldt zich wijst op ijdelheid én fantasie,
wonder op onzin en toverkracht, wat op weinig en veel, op antwoord en vraag.
Komrij in vorm kan veel met weinig, zoals te lezen staat in de reeks ‘Peper en
zout’, het verhaal van een ik die op weg van de slager een droomjongen met ogen
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(geen haren) van peper en zout ontmoet en hem vergeefs naloopt. Discordia concors
in vetvrij papier:
als ik maar, met vuur
En zonder aarzelen, mijn ons gehakt
Het ons gehakt gelaten had in 't uur
Der waarheid. Ach, ik had hem beetgepakt

De lezer gepakt door het spel met de bezittelijke voornaamwoorden:
mijn-ons-het-hem-ik.
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Maar deze verrassing is niets vergeleken bij die van de reeks ‘Het binnenhuis’, de
meest interieure poëzie die Komrij tot dusver heeft geschreven en die het onveilige,
heilige bestaan laat voor wat het is, zonder er stuntend aan te kunnen ontkomen. Het
verhaal speelt zich af in het eigen hoofd, vol scheve plekken in de woorden van
Willem-Jan Otten, vol dozen met wonder wat, en wee hem die vraagt wat daarin zit.
Het is het vermenigvuldigde Pandora-motief dat Büch in zijn artikel noemt; je kan
al die dozen in de bovenkamer beter dicht laten en als je het niet laten kan, volgt er
een bombardement van onzin en ongein, staat de wereld er lelijk voor terwijl het
allemaal zo mooi had kunnen zijn.
Het binnenhuis als gesloten circuit, dat moet wat betekenen voor een in principe
rondtollende dichter als Komrij, die ineens een plek kiest waar hij het zonder flauwe
kul kan stellen zoals de criticus dat kan zonder de rompslomp van al die ingewikkelde
verkleedpartijen:
Schillen
Een doodgewone kamer, zo te zien.
Een hersencel. Haarwortels als plafond.
Veel stof, dat wel. Een magazijn misschien.
Het is de eerste keer dat ik hier ben.
Ik durfde nooit naar binnen. Door de deur,
Die ik al sinds mijn kinderjaren ken,
Drong steeds zo'n weeë, penetrante geur.
Daar staat een ladenkast. Ik overwin
Mijn schroom. En la na la komt, met kordate
Gebaren, bloot. Er liggen dozen in.
Ik weet dat ik die eeuwig dicht moet laten.

Alles gaat hier dubbelop, van de haren die te berge rijzen tot het open en bloot. Maar
dan heel onnadrukkelijk, zonder enig vertoon, bijna ontdaan van ironie. Zo zelfs dat
het overwinnen van schroom gelijk staat met schroomvallig vertellen. Geen applaus
wordt ontlokt maar lezer en dichter lijken ineens van het toneel verdwenen. Ze zijn
eensklaps terechtgekomen in een gedicht waar het aangenaam verpozen is.
De grimmige ernst waarmee Komrij zijn pijnlijk en vermakelijk sloperswerk pleegt
uit te oefenen, het Kubrick-achtige spel met de inslaande bommen (Dr. Strange Love),
de bijtende spot blijkt toch maar een voorgrond. Wat werkelijk in het vat zit, verzuurt
niet.
■

Jules Deelder
Vervolg van pagina 39
stapte, had ik het plat.’ Mooie, vooral komisch én ironisch verhaalde herinneringen
volgen, maar de mooiste momenten voor de eerste klas Rheingold reizende auteur
(en de lezer) breken nog aan: ‘In Arnhem kwamen de petten aan boord.’ De
hoera-petten van Heinz Eins und Heins Zwei treffen in de bagage een ietwat
geblakerde lepel aan en de reis van de gevierde auteur krijgt een voortijdig einde.
Aanvankelijk weet hij de heren aardig om de tuin te leiden, maar de twee zakjes dope
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(waarvan een half reeds voor het vertrek ingespoten) komen toch op tafel. Met
achterlating van de nappa-marken keert Deelder ten slotte terug op vaderlandse
bodem om dan van zijn ‘contact’ te horen dat een van de geconfisceerde zakjes per
abuis coke bevatte. ‘...stel je voor, dat ik voor m'n vertrek nou eens de helft van dat
ándere zakje in één keer de bloedbaan had binnengejaagd...?! Schöne Welt! Dan
had ik Gouda nog geeneens gehaald!’
Schöne Welt bevat ook nog commentaar bij het gedicht ‘Tragisch’ uit Dag en
nacht geopend (1970):
Toen M. van 8-hoog
naar beneden sprong
en onder zich de auto's zag, dacht
hij nog 1 keer aan zijn dinkytoys.

Vooral aan die ene.
Deelder vertelt waar hij dit gedicht schreef, hoe hij verwonderd andere letters dan
‘M.’ invulde maar het toch maar bij ‘M.’ liet. Na publikatie, vijf jaar later, komt een
vriendin op bezoek, leest de gedichtenbundel en zegt dan: ‘Dit gaat zeker over Max
(...) Die is laatst met ouwejaar toch van de Lijnbaanflat gesprongen...’ Er ging een
steek door m'n hart. Nu wist ik het, wie M. was, wiens lot ik vijf jaar tevoren zo
duidelijk voorschreven had.
Wat zegt u? Toeval? Of magische werkelijkheid? Gezien door de ‘Rotterdamse
camera’. Achthoog vanaf een flatgebouw lijkt de wereld heel diep, maar je valt wel
te pletter op de aardoppervlakte. ‘Tragisch’. Hoewel... het verhaal óver het gedicht
raakt ‘dieper’ dan het gedicht zelve. Misschien is realistische non- of neon-poëzie
een vruchtbare voedingsbodem voor realistisch proza. Jules Deelder wekt althans de
indruk voor de juistheid van dat vermoeden.
■
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Uncle Sam over de knie
De herdruk van het tijdschrift Neurotica 1948-1951
Neurotica Herdruk in één band van de negen afleveringen van het
tijdschrift onder redactie van Jay Irving Landesman en Gershon Legman,
1948-1951 Uitgever: Landesman, 159 Wardour Street, Londen, 550 p.,
f79,35
Ed Schilders
Op zoek door de handboeken naar meer informatie over het begrip neurose is me in
ieder geval duidelijk geworden dat ik er zelf ook een paar heb. Wie niet, als je mag
kiezen uit onder andere ‘angst in allerlei vormen en graden van heftigheid,
gespannenheid, gestoorde sociale relaties, zich doorlopend ontevreden voelen,
dwanggedachten en dwanghandelingen, slapeloosheid, hartkloppingen, tics,
spiertrekkingen en hoofdpijn’.

‘Met alle eventualiteiten is rekening gehouden’, tekening van William Steig in Neurotica 8

Maar zorgen hoeft men zich daarover niet te maken, want volgens het tijdschrift
Neurotica is het hebben van neuroses tegenwoordig heel normaal. Redacteuren
Landesman en Legman stelden in de vijfde aflevering van hun tijdschrift in een
Redactioneel Gebaar: ‘Wij definiëren neuroses als de afweermechanismes van
normale individuen tegen een abnormale omgeving.’ Waarbij onder ‘omgeving’
verstaan moet worden: het politiek, sociaal en cultureel klimaat waarin een individu
zijn levensdagen mag slijten.
In vaktermen heet zo iets een ‘ziekmakende omgeving’. Die omgeving gaat meestal
vrijuit en het individu wordt verwezen naar neuro- of psycholoog of naar de
psychiater. De medewerkers van Neurotica draaiden de rollen om. Niet het individu
moest op de divan maar de cultuur (in de breedste betekenis van het woord). ‘Wij
willen,’ schreven ze, ‘vlijmscherpe analyses van een cultuur die duidelijk waanzinnig
aan het worden is.’
Met de facsimile herdruk van de negen Neurotica's die van 1948 tot 1952
verschenen kunnen we nu precies nagaan welke de factoren zijn die de Amerikaanse
samenleving van na de oorlog verziekt hebben en hoe de medewerkers die factoren
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analyseerden. Ze deden dat in gedichten, verhalen en essays en maakten daarbij
regelmatig gebruik van de inzichten en de terminologie van de psychoanalytische
school van Freud. Neurotica wilde ook ‘het eerste psychiatrische tijdschrift voor
leken’ zijn.

Beat-generatie
Die doelstelling heeft de gedichten niet positief beïnvloed. Juist vanwege de
Freudiaanse symboliek en de psychoanalytische cryptiek klinken de meeste dertig
jaar later gedateerd en niet zelden geforceerd. Enkele uitzonderingen zijn voor de
liefhebbers ongetwijfeld interessant gebleven omdat ze zo curieus zijn: Life is Juicy
van Leonard Bernstein, The Boy who Killed his Mother van F. Scott Fitzgerald, en
Song-Fie my Fum van Allen Ginsberg, lang voor zijn eerste bundel Howl verscheen.
Ginsberg is overigens de enige Neurotica-medewerker die later duidelijk met de Beat
Movement geïdentificeerd kan worden. Het motto dat de Neurotica-verzameling op
het stofomslag meekreeg, The Authentic Voice of the Beat Generation is daarom
enigszins misleidend. Het enige dat Neurotica met the Beat van Ginsberg, Corso en
Kerouac gemeen had, is de uitgesproken woede omtrent het Amerikaanse leefklimaat.
Voorloper Neurotica overleed voor de beweging literair doorbrak. In de verhalen is
die onvrede soms heel fraai afgebakend en in fictie omgezet. Tegelijk wordt echter
duidelijk dat het redactioneel beleid met betrekking tot fictie op twee verschillende
uitgangspunten gebaseerd geweest moet zijn. Een deel van de verhalen heeft een
duidelijk essayistische ondertoon. The End of Feeling van Friedmann is een
beschrijving van gedrag uit de middenklasse, doorregen met stellingen als ‘De
behoefte aan de lunch is een dwingende neurose van de bourgeoisie,’ en over de
vrouwen uit die klasse: ‘Strenge narcistische lippen, scherp als messen (...) niet meer
in staat om te kussen.’ Alistair Kahns The Folding Chair is een tot in het extreme
doorgevoerde confrontatie van een man, vol neuroses en complexen, met de
buitenwereld. Dit zijn de echte Neurotica-verhalen. Net als in de essays wordt niet
het individu maar de samenleving geanalyseerd. Het andere type verhaal beantwoordt
aan de doelstelling ‘psychiatrie voor leken’ en laat zich lezen als case history. Incident
at Three O'Clock van Wil Stern over een man die ‘op drie uur blijft staan’, met zijn
klok als Freuds symbool voor het onderbewuste; Hair van Charles Newman, over
een man die zijn schaamhaar afscheert, een symbolische castratie; Part of my Past
van Sidney Porcelain, met een Roald Dahl-achtige plot waarin de ene man het verleden
van de andere overneemt. Het zijn zeker geen slechte verhalen maar ze blijken meestal
merkwaardig berustend waar de andere categorie vooral uitblinkt in verzet.
Waarschijnlijk was die duale formule mede het gevolg van het verschil in opvatting
tussen Landesman en Legman. Legman staat bekend als een voorstander van de
harde lijn en hij wilde met Neurotica liever cultuurkritiek dan psychiatrie bedrijven.
Toen hij de redactie van het blad - helaas slechts voor één, het laatste nummer overnam, kondigde hij onmiddellijk aan dat hij geen gedichten en verhalen meer zou
opnemen.

Cultuurkritiek
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De essays zijn vrijwel zonder uitzondering unieke voorbeelden van onvoorwaardelijke
cultuurkritiek. Als er in de VS ooit hard-boiled essayistiek bedreven is, dan was het
in Neurotica. In iedere aflevering gaat Uncle Sam een paar keer over de knie en krijgt
hij een verschrikkelijk pak slaag. Een paar van de gevoeligste klappen die hij daarbij
moest incasseren: Amerikaanse ouders hebben geen bezwaar tegen het fictieve geweld
in striptijdschriften omdat ze zelf verslaafd zijn aan precies hetzelfde geweld in de
werkelijkheid (Legman); de Amerikaanse censuur op seks zit in de mensen - de
mannen en vrouwen lopen ermee rond in hun hoofd (Legman); onze cultuur is een
zieke, stervende cultuur, wordt geworgd door overbeschaving, overmechanisatie en
ontmenselijking (Herbert Benjamin); in Amerika moet kunst geld opbrengen voordat
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er ook respect of zelfs interesse voor wordt opgebracht (Marshall McLuhan); ...een
cultuur waarin alle waarden zijn voorzien van het dollarteken (John Del Torto); ...een
cultuur die al uitstekend is toegerust om met succes ieder gevoelig individu te
onderdrukken (D.P. Rodewald).
Om zulke stellingen te bewijzen, wordt in de essays een overvloed aan belastend
feitenmateriaal bijeengebracht waardoor een zeer gedetailleerd tijdsbeeld ontstaat.
Een tweede kenmerk van het Neurotica-essay is de onverzoenlijke houding van de
schrijvers die regelmatig aanleiding geeft tot zo genaamde sweeping statements. Del
Torto: ‘Gokkers zijn masochisten’, en: ‘De sportpagina is een uitlaatklep voor
agressie’. Friedman in een artikel over prostitutie: ‘Prostitutie en syfilis bevatten de
laatste elementen van een gezond en instinctief leven.’ De meester van zulke
zwiepende stellingen was (en is) Neurotica's meest verbitterde medewerker Gershon
Legman. Hij maakte in het tijdschrift onder andere de klassieke opmerking waarover
de lezers van de misdaadliteratuur zich in die tijd nogal hebben opgewonden (uit
zelfverdediging, ongetwijfeld): ‘Laat er geen twijfel over bestaan: de lezer van
misdaadverhalen is een lyncher.’
Hoezeer men zich ook kan verenigen met de inzichten die Legman verdedigt, het
is onmogelijk het ooit volledig met hem eens te zijn. Dat is, denk ik, ook zijn
bedoeling. Hij schat de polemiek hoger in dan het gelijk hebben, omdat alleen het
eerste tot discussie met de door hem beoogde tegenpartij kan leiden.
In Neurotica bestond die tegenpartij voornamelijk uit de producenten van sadistische
lectuur in de vorm van strips en misdaadromans. Als er één speciale ziekmakende
factor binnen de Amerikaanse samenleving woekert, dan is dat wat Legman betreft
het geweld dat door de pulp-industrie, de kranten, de radio en de televisie verheven
is tot de belangrijkste bron van ontspanning. In twee essays (die later onderdeel
werden van zijn studie Love & Death) overspoelt hij de lezer met de bewijzen daarvan
en toont hij bovendien aan dat de cultus van het geweld het resultaat is van de repressie
van de seksualiteit. Legmans tijdsbeeld wordt gekenmerkt door een funeste vervalsing
van morele waarden: seks is in feite legaal maar op papier een misdaad, moord is in
feite crimineel maar op papier mag het een bestseller zijn. ‘Als er in de strips een
halfnaakte vrouw gebrandmerkt wordt, dan klagen de puriteinen dat ze halfnaakt
is.’ De morele verloedering wordt niet alleen uitgebuit en in stand gehouden door
de pulp-comics en pulp-crime, Marshall McLuhan komt vrijwel tot dezelfde conclusie
in zijn essays over De Psychopathologie van Time & Life, de bladen van Henry Luce
die lange tijd het Amerikaanse journalistieke visitekaartje waren. Verstopt onder een
gewiekste journalistieke formule vindt McLuhan niets anders dan een corrupte
combinatie van ‘technologie en seks en bloed’.

Waarschuwing
De intergrale herdruk van Neurotica is niet alleen waardevol omdat in de essays op
unieke wijze de onvrede onthuld wordt van een aantal auteurs met een tijd waarop
zo vaak met gevoelens van nostalgia wordt teruggekeken. Niet alleen omdat Uncle
Sam nu eens niet in zijn Stars and Stripes-kostuum optreedt maar in een sadistische
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outfit met in de rechterhand het pistool en in de linker een lederen portefeuille. De
meeste essays blijken ook nu nog, of juist nu weer een hoge graad van actualiteit te
bezitten, en niet alleen in de VS. McLuhans tirade tegen de Luce-pers geldt in
versterkte mate voor tientallen moderne - ook Nederlandse - weekbladen. Friedmanns
verdediging van de prostitutie behandelt ook het vraagstuk of behalve de prostituée
ook de prostituant strafbaar moet zijn. Del Torto's waarschuwingen tegen de
onmenselijke effecten van automatisering en vercomputerisering lijken nu pas
werkelijk dringend te worden. De sadistische strips waartegen Legman ageerde,
liggen ook in ons land in iedere kiosk. Superman is misschien verdwenen, maar
gebrandmerkt, verkracht en geamputeerd wordt er nog volop. Als na dertig jaar
dergelijke symptomen zo actueel herkend kunnen worden, voorziet de herdruk van
Neurotica in meer dan een verzameling historisch materiaal van licht ontvlambare
auteurs. Lezing van hun analyses zal de lezer dwingen verbanden te leggen met de
moderne, geïndustrialiseerde cultuur. Behalve historische informatie biedt Neurotica
handenvol redenen om nu nog even verontwaardigd te raken als de auteurs dat in
hun tijd waren. En hopelijk even neurotisch. Neurose betekent in Neurotica-termen
immers afweermechanisme: verzet omwille van een cultureel zelfbehoud.
■
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Een geval van schoonheid en verdrukking
De Strahov-bibliotheek in Praag
Bibliotheken

Boudewijn Büch
Twee wandelingen, twee bibliotheken, twee klimaten, twee culturen en toch hetzelfde
gevoel: dat van droefheid. De eerste wandeling over een zonovergoten plein. Achter
mij het (voormalig) koninklijk paleis van Mafra, benoorden Lissabon. Aan dit
‘Convento de Mafra’ had ik een bezoek gebracht. Ik was door een zowel
verschrikkelijk mooie als vergane collectie Empire geschreden, had negenhonderd
kamers betreden en een bibliotheekzaal gezien van negentig meter met 38.000 boeken,
grotendeels de theologie ten dienste staande. Een suppoost stond niet toe dat ik de
bibliotheek betrad. Er kwamen bijna nooit bezoekende geleerden en wat had je verder
eigenlijk nog aan religie en zo... Portugal is arm en de Anjer-revolutie heeft zo zijn
andere opties.
De tweede wandeling. Praag. Jaren eerder. Ik daalde naar de Moldau af. Via de
Pohorelec Uvoz kwam ik uiteindelijk in de Mostecká terecht die mij naar de Karluv
Most (de Karelsbrug) leidde. Op deze, toen enige maanden eerder voor het autoverkeer
gesloten brug, nam mijn geestesbevoelen zeer sombere wendingen. Vrouwen die,
armoedig gekleed, levensmiddelen en baby's in aftandse kinderwagentjes vervoerden
actualiseerden de arbeidersromans van Emile Zola in hoge mate. Het was stikdonker
en bitter koud. Mijn bezoek aan de Praagse Strahov-bibliotheek had mij gedeprimeerd.
Ik had mijn hals over hekjes naar allerlei zijden uitgestrekt; de prachtigste boekwerken
gezien maar de titel nauwelijks kunnen lezen. Want, wat zei de suppoost
(marxistisch-leninistisch) - hij sprak in dat irritante Duits met Tsjechisch accent ‘De boeken die hier staan getuigen van de immense onderdrukking waaraan de
Tsjechische en Slowaakse volkeren hebben blootgestaan. Zij vormen tot in lengte
van dagen een negatief bewijs voor het gelijk van ons socialistisch staatsbestel.’
In beide bibliotheken ben ik teruggeweest, in de Strahov zelfs vele malen. En
steeds dat melancholische bevoelen. In Portugal is geen geld en een theologische
bibliotheek nutteloos. In Praag wellicht ook geen kapitaal maar dan toch een
uitstekend onderhouden boekerij die slechts aangewend mag worden om de slechtheid
van ieder ander wereldbeeld dan het socialisme aan te tonen. In de bibliotheek van
Mafra en Strahov heb ik nimmer één boek mogen of kunnen aanraken. Mijn
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tweeledige treurnis, begrijp ik nu, komt door het feit dat ik een cultuur van honderden
jaren niet mag aanraken, lezen of verwerken. In de Strahov-bibliotheek ervaart de
bezoeker de ideologische boekverbranding. Dat de ene socialist de andere socialist
(die ik toevallig ben) verbiedt te lezen. Dat ik Nietzsche niet mag kopen en niet kan
lezen in Weimar (waar de wijsgeer in 1900 stierf) en Kafka niet mag kopen en niet
mag lezen in Praag (waar de schrijver in 1883 werd geboren) maakt mij ziek van
onmachtige woede. Zelfs terwijl beide schrijvers mij maar matig interesseren.

Culturele schizofrenie
Het censuur-probleem van Tsjecho-Slowakije en in het bijzonder dat van de
Strahov-bibliotheek is ondertussen veel ingewikkelder dan de, onjuiste, opmerking
van bovengenoemde suppoost. Pas in 1953 werd het Památník Národhíno Písemnictví
(Het Nationale Museum van de Literatuur en de Strahov-bibliotheek) ingericht met
een marxistisch-leninistisch studiedoel. Vanaf dat moment werden de boeken, die
voor de in de volksrepubliek vigerende ideologie vijandig of niet nuttig waren, uit
de leencollectie genomen. De theologische werken werden niet zonder meer
opgeborgen. Boeken geschreven vanuit het standpunt van de afvallige katholiek Hus
(ca. 1369-1415; verbrand) werden als het ware naar het Tsjechisch socialisme
toegedicht. In de Strahov-boekerij vindt men enkele zeer mooie exemplaren van Hus'
De Ecclesia. Dit werk is zonder enige twijfel (pre-)reformatorisch maar in géén geval
geschreven in de geest van het staatsbestel dat te Praag in praktijk wordt gebracht.
Hus is in de CSSR echter een nationale held; zijn standbeeld staat sedert 1915 in
pseudo-Rodinachtige pompeusheid op de Staromestské mámesti (Oude Stad).
Een duidelijk religieus werk als de wereldberoemde ‘Strahover Evangeliar’ (het
oudste en kostbaarste handschrift uit het voormalige Strahov-klooster - het handschrift
werd omstreeks 800 in Tours gecalligrafeerd, de band en de vier schitterende
evangelisten-portretten zijn van later) neemt een ereplaats in op de gang die de
zogenaamde Theologenzaal met de Filosofenzaal verbindt. Voordat men deze
verbindingsgang betreedt, krijgt men eerst nog een blik op een getraliede kast waarin
boeken staan die eertijds door de kerkelijke censuur werden verboden. Het gidsje
(Verlag Merkur, Praha 1971) briest uiteraard over de schandelijke kerkelijke censuur
maar nog aardiger is het deze eertijdse leesbeperking voor te leggen aan een
conservator, hem breeduit het katholieke renegatisme te laten uitleggen en vervolgens
de naam ‘Kafka’ te fluisteren. Dan volgt er een diepe stilte.
Ik sta zo uitvoerig stil bij de ideologische verwarring waaraan een cultuur blootstaat
die zich socialistisch noemt maar voornamelijk stoelt op de reformatie en het
katholicisme, omdat men de bisschopsmijters, de religieuze schilderingen en de
majestueuze collectie bijbels niet weg heeft gedaan, laat staan ze vernietigd heeft.
Deze ideologische en culturele schizofrenie is misschien wel het grootste probleem
van de huidige CSSR. Er bestaat in dat land een unieke joodse staatsbibliotheek. Het
is mij nimmer gelukt hem te betreden of de catalogus ervan in te zien. De catalogus
echter is jarenlang tegen een zeer aantrekkelijke prijs verkrijgbaar geweest bij De
Slegte (Muneles Bibliographical Survey of Jewish Prague, Prague 1952)! In een
land met een latent, en soms angstaanjagend antisemitisme worden de joodse
monumenten en vernietigings-gedenkplaatsen zeer goed onderhouden maar is Kafka
verboden voor Tsjechen. Niet voor toeristen, die worden de Kafka-woonhuizen
vrijelijk getoond. Een conservator in de Strahov-bibliotheek die mij vertelde dat
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Kafka niet aanwezig is omdat hij in het Duits schreef, werd rood van zijn eigen
leugen. Ten eerste is een groot deel van de Tsjechische letterkunde in het Duits
geschreven, ten tweede zijn er in de CSSR talrijke standbeelden en plaquettes voor
Goethe opgericht en opgespijkerd!
De Strahov-bibliotheek treedt niet veel op in de brieven en dagboeken van geboren
Pragenaren als Rilke en Kafka. Deze prachtige, ja zelfs unieke bibliotheek is een
kunstcontructie qua collectievorming. Met deze en alle eerder genoemde addenda
betreed ik voor de zoveelste maal de poort in de door bruinkooldamp vergrauwde
maar in wezen kunstige gevel van de Strahovboekerij. Deze bibliotheek komt men
binnen door de kapittelzaal. Hij werd aan het begin van de achttiende eeuw gebouwd.
Vervolgens maakt men een rondgang door het voormalige klooster dat in eerste orde
werd opgericht in 1148. In dit klooster wordt de kijker een dwingende didactische
kijk gegeven op ‘ein abgerundetes Bild über die Entwicklung der tschechischen
Literatuur’. Ik loop er snel doorheen. Tot ik geraak aan de schrijvers van de jaren
twintig: Has ek, Hora en Wolker. Géén Kafka. En dan de schrijvers tot aan ‘Der
Sieg über den Faschismus’. Af en toe is er daarna een tentoonstellinkje ten behoeve
van een ‘moderne’ Tsjechische literaat die twee- of driemaal bekroond is. Nimmer
ken ik zijn naam. Grote Tsjechische of Slowaakse schrij-
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vers wonen immers meestal ter rechterzijde van hun vaderland.

De Filosofenzaal in de Strahov-bibliotheek. Links in het midden staat de kast met de zesdelige
Plantkunde der Leliën van Redouté die Marie Louise aan Napoleon schonk

Eindelijk: de bibliotheek! Er had meer kunnen staan. De brand van 1258, de
zogenaamde Hussieten-opstand (1420) en de meegenomen Zweedse krijgsbuit van
1649 heeft de bibliotheek van veel moois en kostbaars beroofd. Men gaat er van uit
dat de nieuwe collectie in 1665 werd opgericht toen abt Frank een boekenverzameling
uit Jihlava aankocht. Dertien jaar later moeten er reeds 5564 boeken aanwezig zijn
geweest. De catalogus van 1756 vermeldt twaalfduizend boeken. Hieronder treft
men veel titels aan die eeuwen eerder reeds in de bibliotheek aanwezig waren. Men
was dus in de achttiende eeuw al bezig een in de dertiende eeuw bestaand hebbende
collectie te reconstrueren. Aan het einde van de achttiende eeuw kocht abt Václav
Mayer twee machtige collecties aan. Deze aankoop zou de basis vormen voor de
Filosofenzaal, die tussen 1782 en 1784 ontstond. De verzameling zou aangroeien tot
130.000 delen. Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit.

De Filosofenzaal
De eerste zaal, de Theologenzaal, werd gebouwd door de Italiaanse bouwmeester
Orsi von Orsini. Zij is ‘vet’ van decoratie en geeft de indruk van de mooiste mijngang
die er op aarde bovengronds te vinden is. Het stucwerk is barok, het schilderwerk
bestaat uit engelenhoofdjes die geleidelijk overgaan in giechelende putti. Orsini kreeg
in 1671 f2254 voor zijn ontwerp. Acht jaar later was het klaar. Oorspronkelijk was
de zaal bedoeld voor ‘alle’ boeken maar door de aangroei van het bestand werd de
ruimte in de loop der tijd uitsluitend ingeruimd voor de theologie. Voor zover
nekbuigingen en halsuitrekkingen het toelaten, ziet de bezoeker een collectie van de
alleruitnemendste pracht. De lengte van de zaal is imponerend. De opgestelde, niet
bibliofiele, stukken vormen een exquise rijkdom: een hemelglobe van Blaeu uit 1640,
een hemelglobe van Amsterdamse makelij uit 1750 en de eerder genoemde katholieke
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censuurkast. Ik loop de verbindingsgang in. Naast de Strahovse Evangeliar staat hier
een wirwar van naturaliën opgesteld tussen de zeldzaamste eerste drukken. En dan
- eindelijk - de Filosofenzaal.
Sedert 1784 is iedere bezoeker het erover eens: deze zaal paart grootheid aan
schoonheid. Tweeëndertig meter lang, tien meter breed en veertien meter hoog. Een
immens kunstgenot aan verguldheid, boeken en schildering. De boekenkasten komen
uit het klooster van Bruck (Louka); zij werden door de luxe-timmerman Lachhofer
(Lahofer) tussen 1794 en 1797 opgesteld. De kasten die hij oorspronkelijk voor het
klooster van Bruck vervaardigd had, werden door de Strahovse bibliotheek voor een
vierde van de prijs aangekocht.
De ‘dimensies’ van de Filosofenzaal zijn in de loop der tijden beschreven als:
‘rijk’ (Brockhaus 1898), ‘prachtig’ (Winkler Prins 1886), ‘imposant’ (Neuwirth Prag,
Leipzig 1912) en ‘allerbelangrijkst’ (Zipek/Grmela/Jarolímek Prague, jaren dertig).
En dat is nog slechts een keuze. Deze zaal is zó ‘raumisch’ dat men bijna geneigd is
boeken en andere waardevolle voorwerpen te vergeten.
De zaal is gebouwd in het barokke galerijmodel. Haar halfronde plafond geeft het
beeld van een gelukzalig samenzijn in de hemel. Van rechts komt een gezeefd licht.
In haar midden staat een Empire-meubel. Dit is een geschenk van Napoleons tweede
bruid Marie Louise. Het bevat - in zogenaamd ‘conceptmeubel’ - de zesdelige
Plantkunde der Leliën van Redouté (1802-1812) en het vierdelige Le Musée Français
(1803-1809) dat regelrecht uit Napoleons boekverzameling stamde.
Het in 1813 geschonken prachtstuk wordt uitzinnig toegelicht door suppoosten.
Opnieuw word ik daar wat wrevelig van. Napoleon kan toch bij uitstek een imperialist
worden genoemd. Ondanks zijn vreemdheid aan het recente CSSR-model, wordt het
cadeau van zijn gade de bezoeker verkocht als een anti-imperialistische gave. Hoe
dat geschiedt? Het spijt mij. Ik kan het niet nadoen.
De plafondschildering van de zaal beschrijft - met een beetje vallen en opstaan de ‘geschiedenis van het denken’. Het werd door Maulpertsch, in samenwerking met
Martin Michl, uitgevoerd. Hij moet de ‘geniaalste plafondschilder van Oostenrijk’
zijn geweest en vervaardigde in 1794, in de tijd van zes maanden, met zijn hulpje
het tweeëndertig meter lange plafond. Maulpertsch overleed in 1796 en gaf de wereld
een raadsel op. Zijn plafond schilden de eeuwen van het denken; zelfs Descanes,
Diderot en Voltaire zijn van de panij. Op het plafond wordt al twee eeuwen gestudeerd
en geduid. De meest zinvolle en waardevrije duiding valt mijns inzien te vinden in
Wachmeier Prag (Stuttgart et cetera, 1967; blz. 42-50).
En zo is de bezoeker in de ‘zuidelijke verbindingsgang’ geraakt. Hij krijgt daar
de in 1469 te Rome gedrukte Commetarii de bello Gallico en de oudste afbeelding
van Praag te zien. Ten slotte het oudste gastenboek van de bibliotheek. Ik bestudeer
de handtekeningen van Lord Nelson én mevrouw en lord Hamilton (imperialisten!,
zou ik denken) en sta dan opeens buiten in Praag dat sedert Jan Palach kafkaïaanser
aandoet dan Kafka.
De Strahov-bibliotheek is als boekenverzameling een geval van onthutsende
geschiedenis, schoonheid en verdrukking. Haar verhaal is vooral warrig; zoals dit.
De geschiedenissen van de Praagse Universiteitsbibliotheek en de Tsjecho-Slowaakse
Nationale Bibliotheek zijn veel eenvoudiger. Ik ben in deze bibliotheken wel geweest
maar de verhalen daarover wil ik niet vertellen. Ze beginnen eigenlijk pas ná 1948
(de oprichting van de CSSR, de Tsjecho-Slowaakse Socialistische Republiek) en zijn
zo saai en zo deprimerend. De moderne Tsjecho-Slowaakse letterkunde zoals wij
haar kennen bestaat in het land zelf helemaal niet. Die wordt buiten het land
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geschreven dat zich eigenaar mag noemen van die prachtige Strahov-bibliotheek.
Het complete bezit van de bibliotheek bestaat uit zeshonderdduizend delen waarvan
er vijftigduizend in de Strahov zelf staan. De rest ligt verspreid over de hele republiek
in allerlei magazijnen (onder andere te Kladruby bij St ïbo). Aan de
overzichtscatalogus wordt reeds negenentwintig jaar met man en macht gewerkt.
■
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‘De realiteit is dat de mensen prachtig zijn, maar dat ze worden
onderdrukt’
Een gesprek met de Honduraanse dichteres Semiramis Guillén
Barrientos
Sam Silver
Honduras ligt centraal in Midden-Amerika, ingeklemd tussen de epicentra van de
enorme aarbevingen in het naburige Guatamala en Nicaragua, tussen de Sandinistische
opstand in het land waaraan het ten noorden grenst en de voortdurende strijd in het
westen, in El Salvador. Dank zij deze centrale ligging heeft het een groot aantal
vluchtelingen uit de omringende landen én de zekerheid dat wat goed is voor United
Brands en Chiquita goed genoeg is voor Honduras. Ondanks dit alles heerst er in dit
verbijsterend rustige land een schrijnende armoede. Gebrek aan ‘Militares’ is er
echter niet. De in 1954 geboren dichteres Semiramis Guillén Barrientos woont sinds
1978 in Nederland. Ze studeerde rechten aan de Nationale Universiteit van Honduras
en werkte in Parijs als correspondente voor Latijns-Amerikaanse kranten en
tijdschriften; ook werkte ze bij de Honduraanse vertegenwoordiging in de Verenigde
Naties te Genève en bij de diplomatieke dienst in Bonn. Ze publiceerde gedichten
in Spaanstalige tijdschriften in Europa en Amerika en trad op tijdens Poetry
International 1980 en het One World Poetry Festival. Haar gedichten lenen zich bij
uitstek voor zulke gelegenheden, omdat het poëzie is die wortelt in de orale traditie
van de Latijns-Amerikaanse literatuur en sterk verbonden is met ‘het volk’ en de
maatschappelijke en politieke omstandigheden waaronder het leeft in Midden-Amerika
en in het bijzonder Honduras. Een keuze uit haar gedichten verscheen vorig jaar in
een vertaling van Ken Mangroelal onder de titel Gedichten in beweging bij uitgeverij
In de Knipscheer. Ze was voorzitster van een conferentie over poëzie in
Midden-Amerika die enige tijd geleden in het Marriot Hotel in Amsterdam werd
gehouden en stelde een bloemlezing samen uit de hedendaagse poëzie uit Midden
Amerika.
Barrientos' verblijf in Amsterdam wordt bepaald door de gebeurtenissen in
Honduras: ‘In Honduras bestaat geen verschil tussen de arbeidersklasse en de
schrijver. De schrijver staat aan evenveel discriminatie bloot als het volk. Het enige
verschil is dat hij kan zien dat hij wordt onderdrukt.’
Waarom noemde je de bundel ‘Gedichten in beweging’?
‘Vanwege het ritme dat van de eerste regel van het eerste gedicht doorloopt tot de
laatste regel van het laatste gedicht. Het is een afgerond geheel, het heeft dezelfde
vorm, de combinatie van thema's heeft steeds hetzelfde ritme en vorm.’
Heeft die ‘beweging’ niet ook iets te maken met ‘sociale bewogenheid’?
‘Het heeft te maken met wat gedichten zijn; poëzie is iets bewegends.’
Ik neem aan dat het publiceren in Nederland iets anders is dan erkenning als
dichteres in je geboorteland.
‘Hier in Nederland is het gewoon weer een boekje van gewoon weer een andere
Latijns-Amerikaanse schrijver, maar in Honduras betekent het dat je een dichteres
van het volk bent. Toen ik onderzoek deed voor de bloemlezing uit
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Latijns-Amerikaanse poëzie in de nationale bibliotheek in Honduras vond ik een
artikel over mijzelf. De schrijvers hadden het over iemand die op zoek was naar een
droom. Ze voorspelden mijn toekomst als dichteres. De bundel is niet in Honduras
verschenen omdat ik niet kon opschieten met de directeur van de uitgeverij van de
universiteit, Salinas. Ik las mijn gedichten voor in de Escuela Suprior del Profesorado
Francisco Morazau. Dat was in de tijd dat ik materiaal verzamelde voor de
bloemlezing, maar ik behoorde niet tot het groepje om de directeur van de uitgeverij.
Hij is het soort man dat Commissaris voor de Mensenrechten is...’
Waren het de onderwerpen van de gedichten die hem stoorden?
‘Mijn poëzie heeft een soort voorspellende kracht. Ik ga in de aanval en zeg dat
er geen hulp zal zijn voor hen die het volk misbruiken. Dat kan een apocalyptisch
effect hebben. Het is gevaarlijk om de maatschappij te bekritiseren. De straten zijn
gevuld met “orejas or soplones” - oren en informanten. Ze zijn in het bijzonder
gevaarlijk op de universiteiten omdat studenten toch voor hun mening uitkomen en
ze overzien de consequenties er niet van.’
Hoe beinvloedt het feit dat je een vrouw bent je status als dichter?
‘Dat hangt ervan af wie je tegenover je hebt. Voor degenen die de touwtjes in
handen hebben zou ik niets zijn omdat ze het monsterlijk vinden dat bij voorbeeld
iemand op negentienjarige leeftijd zwanger is. Die mensen zijn enorm gechockeerd
wanneer ze worden geconfronteerd met een vrouw die zich genoeg heeft vrijgevochten
om de maatschappij te bekritiseren.’
Waren er andere dichteressen?

Gullién Barrientos, foto Sam Silver

‘Na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, debuteerde Clemintina Suares. Zij was de
eerste. Vrouwen konden toen nog geen nagellak gebruiken, zij deed dat als eerste.
Ze chockeerde de mensen door een baby te krijgen zonder een echtgenoot te hebben.
Ze stelde een voorbeeld en als zodanig heeft ze ook voor mij de weg vrijgemaakt.’
‘Heb je problemen gehad met de autoriteiten in Honduras?
‘Toen ik onlangs, na een kort verblijf, terug ging naar Europa werd ik aangehouden
door de Inlichtingen-Dienst. Ze hielden me vast van twee uur s'morgens tot vier uur
s'middags de volgende dag. Ze gaven me uiteindelijk een vel papier waarop stond
dat ze niets hadden kunnen ontdekken. Toen ik het land verliet werden al mensen
aangehouden als ze een walkie talkie bij zich hadden of omdat ze een andere neus
hadden. Ze houden je al aan als je een fototoestel op je borst hebt.’
Je gedichten zouden gevaarlijk zijn.
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‘Ik heb het over een volk dat honger heeft, dat altijd maar wacht terwijl er niets
gebeurt, en het straatbeeld wordt beheersd door Militaris, iets waarover ik een gedicht
geschreven heb.
Leve de militairen,
de geuniformeerde gorilla's,
de onaantastbaren en machtigen
op de dag van de onafhankelijkheid
in Midden-Amerika, verdeeld als het is.
Leve de parades.
Leve het stadspark
en de smeerboel in onze straten
vol dolle honden en kinderen zonder eten
die slapen op trottoirs.
Leve de apen en hun hels kabaal
Hun vlekkeloze uniformen op 15 september.
Leve de 21 kanonschoten.

Er is ook een gedicht waarin ik de arbeiders beschrijf die op de bananenplantages
wonen en die zich volgieten met alcohol. De wereld die deze mensen op hun rug
dragen is gevuld met beelden.’
Zouden je gedichten je in moeilijkheden kunnen brengen in Honduras?
‘In Honduras kan alles je in moeilijkheden brengen, daar hoef je niet speciaal
gedichten voor te schrij-
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ven. Zodra je iets weet... Als dichteres ben ik voor het volk niet zo maar een dichteres.
De mensen die iets in mij zien zouden me geweldig beschermen. Ik denk dat als ze
een schrijver of dichter in Honduras zouden aanpakken er de volgende dag grote
sociale onrust ontstaat. Niet bij de middenklasse die elke avond alleen maar naar de
televisie kijkt en zich bedrinkt, maar ergens daar tussen, de arbeiders, de mensen van
de markt, zou een grote puinhoop ontstaan. Er zijn duizenden mensen die zich dichter
noemen, maar er is een speciale categorie met een magische invloed. Als iemand als
Neruda zou voorlezen zouden de stadions zich vullen met mensenmassa's. De neus
van de mensen, hun menselijke intuïtie, is niet dood omdat ze weten wie wie is.’
Worden dichters en schrijvers in heel Midden-Amerika gewaardeerd?
‘Ik denk dat dichters altijd geliefd zijn geweest in Midden-Amerika, maar onder
bepaalde omstandigheden niet minder gehaat. In Guatamala zijn de meesten vermoord.
In El Salvador hebben ze de meest vooraanstaande dichter vermoord, Rocque Dalton.
Hij zou nu vijfenveertig jaar oud zijn. Hij werd door de communisten vermoord
omdat ze zeiden dat hij een CIA-agent was. Ze hebben hem in een hoek gedreven
zodat hij geen kant meer op kon. Voor de bloemlezing ging ik naar El Salvador, maar
ik vond er niets. Ik had geluk omdat ze je kunnen aanhouden en om je papieren
vragen en dan van pock pock pock. Ik heb wat dat betreft geluk gehad, maar het
materiaal dat ik nodig had moest ik in Europa zoeken. In Guatamala was het
onmogelijk om op straat te lopen. Ik liep er en er werden voor mijn neus twee mensen
doodgeschoten. Plotseling passeerde er een auto en schoot ze zo maar dood. Ik zat
niet in de bioscoop, het was geen speelfilm, maar de werkelijkheid. Het is de waarheid.
In Nicaragua verzamelde ik materiaal maar ik kon het niet meenemen naar Honduras.
Het is als Oost-Berlijn. Ik zei dat ik literair werk deed. Ze zeiden: “En wat dan nog,
we willen niets met dat soort mensen te maken hebben.”’
Hoe functioneert de universiteit in Honduras?
‘In de eerste plaats is het erg groot, groter dan die van Brazilië, met meer dan
40.000 studenten. De studenten vormen de grootste oppositie tegen de regering. De
studenten zijn degenen die worden onderdrukt. Ze worden door de Militaris opgepakt,
gefolterd en de volgende dag op straat gezet. Het is een openbare universiteit, maar
de regering geeft ze geen enkele steun. Soms krijgen docenten in maanden geen
salaris. Hij is door de staat gebouwd, maar hij verkeert in zeer slechte staat. Het lijkt
meer op een Amerikaans college. Soms laten de docenten verstek gaan omdat ze
staken. Als de studenten het ermee eens zijn ligt alles plat. De universiteit staat bol
van de propaganda, zowel van links als van rechts.’
Hoe gaan de media in Honduras te werk?
‘Wij zijn het enige neutrale land, een van de weinige landen die alles accepteren
wat er gebeurt. We worden volledig gehersenspoeld door Mexicaanse
televisie-programma's. Er is bij voorbeeld een stuitend programma dat de mensen
laat lachen om hun eigen problemen, ‘Chesperito’ geheten. Deze Chesperito is erg
arm en heeft een buurman die erg groot en dik is. De buurman zit voortdurend te
eten en Chesperito ziet dit met lede ogen aan. En daarachter hoor je het ingeblikte
‘ha ha ha’. De film Planet of the Apes werd in ons land verboden, omdat de mensen
de apen automa-
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De drie ijzeren gratiën
Een geschiedenis van drie industriële revoluties
Het technisch labyrint Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële
revoluties door Sacha Bern, Kees Bertels, Erik Bloemen, Tannelie Blom,
Marja Gastelaars, Teun Hoefnagels, Willem van Hoorn, Jacqueline
Meulman, Henk van Nieuwenhuijzen, Maarten Pieterson en Marjan van
der Wel Redactie: Maarten Pieterson Uitgever: Boom, 376 p., f39,50
Frans Boenders
Er zijn notoire uitzonderingen als Wittgenstein of, dichter bij ons, W.F. Hermans en
Kousbroek, maar over het algemeen bestaat er, zoniet een onverzoenlijkheid, dan
toch een misverstand tussen intellectuelen en techniek. Elke poging om de twee
dichter bij elkaar te brengen moet hartelijk worden toegejuicht. Het technisch labyrint,
een maatschappijgeschiedenis van de techniek sedert de industriële revolutie uit de
tweede helft van de achttiende eeuw tot nu, is meer dan zo maar een poging. Het is
een indrukwekkende bijdrage van intellectuelen om zich toegang te verschaffen tot
de gecompliceerde maar bij uitstek concrete wereld van de techniek.
Het indrukwekkende van de bijdrage heeft zowel met de omvang van het geleverde
werk te maken als met de collectieve aanpak daarvan. Om met dat laatste te beginnen:
Het technisch labyrint is geschreven door elf auteurs, historici, sociologen, filosofen,
wetenschapstheoretici en psychologen. Ze zijn allen leden van de groep ‘Techniek,
technologie en samenleving’ die werkzaam is aan de Rijksuniversiteit Leiden. In
1977 gaven zij gezamenlijk een reeks colleges over de geschiedenis van de techniek
aan de T.H. Delft, uit welke serie Het technisch labyrint is gegroeid. De diverse
onderdelen werden meestal aan een individuele auteur, soms aan twee auteurs
toevertrouwd; de drie delen, elk ervan corresponderend met wat de auteurs
beschouwen als een industriële revolutie (maar niet direct in de zin die Thomas Kuhn
daaraan geeft) kregen ieder ook een redacteur toegewezen. De auteurs staan achteraan
in het boek vermeld maar de lezer weet niet wie juist wat heeft geschreven. Dat is
geheel naar de wens van de werkgroep die vooral de samenwerking wil beklemtonen.
Onder Het technisch labyrint verstaan de auteurs ‘het onoverzichtelijke veld van
over en door elkaar liggende technieken’, eminent en concreet afgebeeld in het uiterst
complexe geïntegreerde circuit van de moderne elektronica. In dit veld zit de mens
verstrikt, maar vanuit dit hedendaagse labyrint kan hij ook de natuur tot op zekere
hoogte beheersen. Vaak gaat dit samen met de gedachte dat het oeverloos
ingewikkelde netwerk van de techniek ‘toch maar’ een praktische toepassing is van
ruimer theoretisch weten, een van de ‘zuivere’ wetenschap afhankelijke, zij het tot
verbazingwekkende resultaten leidende vorm van kennis. Techniek moet volgens
deze depreciërende opvatting als de afgeleide tak van de wetenschap worden
onderscheiden. De geschiedenis van de techniek zal niet geheel los van de
wetenschapsgeschiedenis staan maar er wel van onderscheiden kunnen worden.
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Louisville, 1937, gefotografeerd door Margret Bourke-White in de nieuwe lijn van de sociale
reportage

Het technisch labyrint bestrijkt een relatief korte, zij het buitengewoon intensieve
periode van nauwelijks 200 jaar, maar plaatst de daarin te beschrijven historische
verschijnselen in een brede maatschappelijke context, waarbij de maatschappij wordt
gezien als bestaande uit ongelijke, veelal met elkaar in conflict levende groepen. Het
is meteen duidelijk dat voor de auteurs de techniek deel uitmaakt van de wetenschap,
net zoals de wetenschap op haar beurt deel uitmaakt van de maatschappij. De
verstrengeling van techniek en wetenschap oftewel de wetenschappelijke inbedding
van de techniek heet technologie, al kan men de zaken ook anders bekijken en de
techniek, zeker vandaag, zien als het grote geheel waarbinnen een relatief autonome
tak, de wetenschap, functioneert.

Techniek wordt technologie
Heeft de wetenschap een geprivilegieerde plek gevonden in de universiteiten en de
daaraan verbonden instellingen, de techniek is onlosmakelijk gelieerd aan de industrie,
die op haar beurt tot de vitale zenuwcentra van de maatschappij behoort. Het ligt
voor de auteurs in dat opzicht in de rede dat elk van de drie delen waaruit het boek
bestaat aan een industriële revolutie is gewijd. Toch is het de vraag of het
onderscheiden van drie industriële revoluties de spraakverwarring helpt op te klaren.
De voornamelijk in Engeland plaatsvindende industriële revolutie (1770-1830)
noemen de auteurs de ‘eerste’. De vooral in Duitsland en de Verenigde Staten
optredende wetenschappelijke revolutie (1875-1914) noemen ze de tweede industriële
of technologische revolutie. Naar het einde van de vorige eeuw toe ging de technische
vooruitgang in toenemende mate steunen op wetenschappelijke inzichten. ‘Wetenschap
werd ontdekt en spoedig gebruikt als een produktiefactor. Techniek wordt
technologie.’ Maar de auteurs hadden de tweede fase gewoon verder kunnen
aanduiden als ‘de wetenschappelijke revolutie’, onder welke benaming deze
ingrijpende reeks veranderingen bekend staat. De ‘derde’ revolutie, waarvan het
begin samenvalt met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en die, met de
Verenigde Staten als onbetwistbaar centrum, tot op vandaag voortduurt, markeert
de allernieuwste geschiedenis van de techniek. Ook hier is het onduidelijk waarom
het auteurscollectief spreekt over een industriële revolutie (de ‘derde’). Dat moeten
sommige redacteuren zich zelf ook hebben
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afgevraagd, want in de inleiding tot het derde deel leest men. ‘Vooropgemerkt zij,
dat wat betreft Amerika in de periode 1940-1980 de term “industriële revolutie”
eigenlijk niet op haar best is.’ (Waarom hier haar staat is ook al curieus: ‘term’ is
een ondubbelzinnig mannelijk woord.) De inleider gaat verder: ‘Voor de derde
industriële revolutie is, naast toenemende urbanisatie en verschuivingen in de
beroepenstructuur, ook de rol van sociale techniek/technologie zo kenmerkend dat
het epitheton “industrieel” wel zeer moet worden opgerekt om informatief te blijven.’

Chrystal Palace, 1851, gefotografeerd door Fox Talbott

Om de ontzaglijke hoeveelheid historisch materiaal uit elke periode te ordenen
behandelen de auteurs de techniek telkens in drie niveaus. De produktie en het gebruik
van technieken beschrijven zij, strevend naar objectiviteit, in het eerste zogeheten
procesniveau. Hoe technieken beleefd en geduid worden door de verschillende sociale
klassen leest men in andere hoofdstukken: beleving van de arbeid vanuit de
gezichtshoek van ondernemers en werknemers, de verbeelding die door de techniek
aan het werk wordt gezet in bij voorbeeld science fiction, en zo meer. Het derde
niveau is dat van de ‘legitimering’. Het is de praktische argumentatie die rond de
invoering van technieken tot ontwikkeling komt en die moet dienen om de eigen
sociale positie te verdedigen - men zou dit niveau ook de verhouding tussen techniek
en overreding, en dus macht, kunnen noemen.
De 200 jaar lange maatschappijgeschiedenis van de techniek mag dan keurig zijn
opgedeeld in drie revoluties, zij wordt tevens gekenmerkt door continuïteit. De auters
bekennen zich in de algemene inleiding evenwel tot wat zij pedant de
discontinuïteitsthese noemen: de eerste industriële revolutie beschouwen zij als een
Foucaultachtige scheur in de wereldgeschiedenis. Hoe diep

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

55
de scheuren zijn van de tweede en derde revolutie in vergelijking met het mondiale
breukpunt van de eerste blijft daarbij onduidelijk. Trouwens, de auteurs geven toe
dat hun indeling een schematisering introduceert: ‘met een volgende industriële
revolutie zijn nooit in een keer alle verschijningsvormen van de vorige weggevaagd.’
De discontinuïteitsthese wordt gelukkig op een elegante wijze in actu exercito
ontkracht door tussenhoofdstukken, intermezzi geheten, die merkwaardig genoeg
tot de interessantste stukken uit Het technisch labyrint behoren.

La Mettrie
Hoezeer de elf auteurs ook naar hechte samenwerking, naar samen schrijven hebben
gestreefd, de ongelijkheid van de bijdragen maakt de lectuur van het boek zoals het
vrij schools over de drie delen is gestructureerd wel tot een vermoeiende bezigheid.
De objectiverende benadering van het zogeheten procesniveau blijkt meestal even
lammenadig als de opsomming van feiten in een saai geschiedenishandboek. Men
had zich wat meer kunnen inspannen om de registratie van soorten, aantallen en
afmetingen in een meer aantrekkelijke, geïnspireerde taal neer te schrijven. In een
geschiedenis van de techniek, ook al wordt ze geschreven in een ondubbelzinnig
maatschappelijk perspectief, zijn technische uiteenzettingen meer dan waar ook op
hun plaats - maar had men ze niet op de een of andere manier nauwer moeten
betrekken bij de tweede en derde niveaus, die van de leefwereld en de legitimering?
Ik vind het jammer dat in deze maatschappijvisie op de techniek juist de zuiver
technische geschiedenis verbeeldingsloos is uiteengezet: het versterkt de bestaande
vooroordelen. Ligt de relatieve onleesbaarheid van dergelijke hoofdstukken aan de
redacteur(en) of, maar dat kan haast niet, aan het wezen van de techniek zelf die
enkel wanneer zij goed functioneert de moeite van het bekijken en het bespreken
waard is? Het is niet denkbeeldig dat de bijdragen die het procesniveau behandelen
zonder noemenswaardige ingreep uit andere bestaande handboeken zijn gelicht en
daardoor onvoldoende in het concept van dit boek zijn geïntegreerd.
Een van de beste hoofdstukken is ‘Mens-machine’ aan het einde van het eerste
deel. Daarin krijgt de lezer een beknopt maar uiterst inzichtelijk beeld van de
opvattingen terzake de mechanisering van de mens, à la limite de levende machine,
uiteengezet door Leibniz en vooral La Mettrie. In enkele zinnen, die ik gaarne als
voorbeeld citeer, wordt de wezenlijke bijdrage van de Franse medicus en filosoof
getrouw weergegeven. ‘(La Mettrie) vat veel fysiologische kennis uit de 17de en 18de
eeuw samen. Hij beroept zich bij de uitwerking van zijn mensmachine idee op de
vergelijkende anatomie. Als aanhanger van de continuïteitshypothese ziet hij dierlijke
en menselijke gedragsvormen geleidelijk in elkaar overgaan; tussen mens en dier
gaapt een steile kloof. Irritabiliteit wordt voor hem het sleutelbegrip waarmee
mechanische machines kunnen worden onderscheiden van levende machines. Het
nieuwe van La Mettrie ligt hierin dat hij het heeft aangedurfd prikkelbaarheid als
een algemene eigenschap van levend weefsel aan te merken. Door aan te tonen dat
weefsel kan samentrekken zonder dat hieraan een zenuwimpuls te pas komt, wisten
La Mettrie en zijn tijdgenoten de werkelijke betekenis van dit fysiologisch verschijnsel
duidelijk te maken: de samentrekking wordt veroorzaakt door energie die in het
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weefsel zelf aanwezig is. Op deze wijze kon het irritabiliteitsprincipe de ziel als
beweger van het lichaam vervangen.’
Buitengewoon interessant in Het technisch labyrint zijn de verbindingslijnen die
worden blootgelegd tussen de vooruitgang van de techniek en de militaire machine.
Naarmate het boek vordert en de twintigste eeuw wordt bereikt, merkt men hoe deze
trieste samenhang steeds nauwer wordt, met als hoogtepunten de tweede wereldoorlog,
de atoombewapening en de rakettechniek. Ik vraag me af of de auteurs er niet beter
aan hadden gedaan hun derde industriële revolutie de naam te geven: het tijdperk
van het militaire-industrieel complex, precies om de niet meer van elkaar los te
denken aspecten van de Amerikaanse economie, techniek en wetenschap duidelijker
aan te geven.

‘Praxis-smeltpot’
De grootste verdienste van Het technisch labyrint ligt in zijn concrete herschrijving
van de recente geschiedenis. Men weet voortaan hoe Engeland met zijn machines
en zijn industrieel landschap eruit zag toen Adam Smith zijn Wealth of Nations
schreef. Men kan zich een voorstelling maken van het soort verlichting en verwarming
met behulp waarvan Marcel Proust A la Recherche du Temps Perdu kon schrijven
en hoe de pneumatique precies werkte waarmee de held berichten naar zijn geliefde
stuurde. Men ver-
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werft een technisch inzicht in Crystal Palace, het architectonisch huzarenstuk van
Joseph Paxton dat de Victoriaanse wereld in rep en roer bracht. Deze
maatschappijgeschiedenis van de techniek voegt voor de lezer een extra dimensie
toe aan de geestelijke produkten van de laatste 200 jaar.
Het blijft een moeilijke zaak om een ingewikkeld mechaniek of gecompliceerde
machines met woorden te beschrijven. De talrijke afbeeldingen functioneren, zoals
in de algemene inleiding terecht wordt gesteld, ‘als zelfstandige informatiedrager.
Veel meer nog dan in de tekst zijn in het beeldmateriaal de drie invalshoeken proces,
leefwereld en legitimering onderling verweven.’
Met het taalgebruik is het hier en daar pover gesteld. Vooral in deel drie valt de
ontoereikendheid van het gebruikte Nederlands op, wanneer de auteurs een
uiteenzetting geven van diverse theorieën zoals de cybernetica, operationele research
en algemene systeemtheorie. De inhoud van deel drie, dat bol staat van de vreemde
termen, wordt in volgende bewoordingen ingeleid: ‘Eerst komt de grote kennis- en
praxis-smeltpot aan de orde, die de tweede wereldoorlog is geworden. Direct hieraan
gekoppeld zijn de twee belangrijkste spin-off-verschijnselen van dat werelddrama
(...). De paddestoelwolk boven twee Japanse steden in puin, symboliseert een nieuwe
macht - die van science en technologie -, en zou de vrede verkillen tot een koude
oorlog.’
Opvallend in deze zinnen is het samengaan van clichés (werelddrama,
paddestoelwolk, koude oorlog) en vreemde woorden (praxis, spin-off, science). De
bastaard die van deze samenwringing het gevolg is, wil tegelijk geleerd en
oorspronkelijk klinken. Mits enig herschrijven in behoorlijk Nederlands hadden
dergelijke passages kunnen worden vermeden. Waarom de Middellandse Zee
Mediterranée moet heten, succesverhalen successtories en een opleiding op het werk
on-the-job-training zie ik ook niet in. Zeker, ik kan me licht voorstellen dat de
fabelachtige uitbreiding van de technologie na 1940 aanleiding heeft gegeven tot het
ontstaan van talrijke nieuwe, moeilijk adequaat te vertalen termen - maar het gaat
om de poging het Nederlands zo goed mogelijk aan te passen aan deze onomkeerbare
ontwikkeling.
■
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Barrientos
Vervolg van pagina 51
tisch identificeerden met de Militaris. Ik liep op 15 september, de
onafhankelijkheidsdag op straat en zag ze marcheren. Ik zag de apen uit de film. Er
zijn wel kranten, maar in de meeste wordt slecht geschreven en met veel fouten.
Soms komen ze niet uit. Het nieuws komt een maand later of er wordt helemaal niets
gepubliceerd. Soms kun je een krant krijgen uit Nicaragua of Amerika, soms de
Spaanse editie van Le Monde uit Mexico.’
Je zei me dat in Honduras ‘erg veel was van niets’.
‘Toen Columbus Honduras verliet zei hij ‘God zij dank hebben wij dit Honduras
achter ons gelaten.’ Daarom heet het Honduras, het betekent gaten, diepe gaten. Er
heerst een enorme indifferentie onder intellectuelen, zodat je ze kleinburgerlijk zou
kunnen noemen. Ze zijn overgelukkig met hun salaris en zien liever niet wat er om
hen heen gebeurt. Er kan nooit teveel van iets zijn in een land waar het merendeel
van de zogenaamde intellectuelen nog nooit gehoord heeft van Shakespeare of weet
wie Cervantes was. Ze kennen nauwelijks hun eigen land. Er gebeurt niets, maar op
de achtergrond gebeurt er veel. Ik schrijf bij voorbeeld een roman. Die wilde ik in
Honduras schrijven, maar dat ging niet. Ik moest mij aan de werkelijkheid onttrekken.
Je kunt niet in twee werkelijkheden tegelijk leven. Als je het toch doet word je
alcoholicus of je pleegt zelfmoord, zoals Juan Ramon Molina, de eerste moderne
dichter van Honduras, die een overdosis heroïne nam, en Jorge Federico Travieso,
die in 1953 zelfmoord pleegde in Brazilië.
Wat betekent het een dichter ‘voor het volk’ te zijn?
‘Het betekent dat je wel kunt denken dat je drie jaar lang in bed kunt liggen dromen
dat je nog steeds jong en mooi bent, maar als je in de spiegel kijkt ontdek je dat je
rimpels hebt. Je zou de spiegel wel kapot willen slaan, maar dat is de werkelijkheid
ontkennen. De realiteit is dat de mensen prachtig zijn, maar dat ze worden onderdrukt.
Een schrijver is niets bijzonders; hij is iemand die schrijft wat iemand anders niet
kan schrijven. Het moet een spiegel zijn.’
■
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Hugh Jans
Paling in gelei
De brievenschrijvers zijn uit hun winterslaap ontwaakt, evenals de
telefoneuses en telefoneurs. Deze keer wil de heer Joh. Mens uit
Enkhuizen informatie over paling in gelei. Hij kan ze nergens kopen.
Glazen potten met paling in gelei bestaan nog wel. Sommige
delicatessenwinkels verkopen ze af en toe, maar het blijft zoeken en
een tref als je er een vindt. Hoe komt dat? Wel, paling is duur en de
vraag naar paling in gelei is er niet of is uiterst gering en daar dit
produkt niet lang houdbaar is, zijn er weinig winkeliers die het in
voorraad hebben.
Overigens is het zelf maken van deze lekkernij niet zo'n werk. Ik geef
hier een paar recepten.

Paling in gelei
1 kg paling, van gelijke dikte, schoon gemaakt
½ liter water
¼ liter witte wijnazijn of ½ om ½ azijn en droge witte wijn
3 sjalotten, in plakjes
4 kleine rode pepers
2 laurierbladen
10 peperkorrels
¼ theel. venkelzaad
1 tak verse dragon
zout of knoflookzout
suiker
4 schijven citroen
30 g Davis poedergelatine

Snij de paling in gelijke stukken, ter lengte van de flessen, waarin ze rechtop geplaatst
worden.
Breng het water met de azijn of azijn en wijn, sjalotten, rode pepers, laurier,
peperkorrels, venkelzaad, dragon, zout en suiker aan de kook. Minder dan vuur en
pocheer de moten paling hierin 8 minuten, tegen de kook aan of tot ze net gaar zijn.
Zet ze dan rechtop in brandschone glazen potten met de kruiderij uit het pocheernat
en de schijven citroen.
Los de gelatine volledig op in het warme pocheernat, zonder te koken. Laat het
afkoelen en vul de glazen ermee, als het nog vloeibaar is. De paling moet onderstaan.
Laat het verder afkoelen. Sluit de glazen met plastic wrap en zet ze onder in de
koelkast. Gebruik ze na een paar dagen. Deze anguille en gelée is niet langer dan
drie weken houdbaar.
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Cockney en jellied eels
1 kg dikke paling, gestroopt en schoongemaakt
1 ui, klein gesneden
1 wortel, klein gesneden
1 meiknolletje, in plakken
6 peperkorrels
2½ liter visbouillon, van koppen en graten
1 kalfspoot of kalfsknietje, in stukken
1½ dl dragonazijn
citroensap
15 g poedergelatine

Snij de paling in 6 cm stukken. Kook ui, wortel, meiknol en peperkorrels 20 minuten
in de visbouillon en laat het afkoelen. Laat de paling hierin een nacht over liggen.
Bedek de stukken kalfspoot of knie goed met licht gezouten water, breng het aan de
kook en trek dan 4-5 uur om een gelatineuse bouillon te krijgen en zeef die.
Leg de stukken paling in een pan en zeef de marinade en de kalfsbouillon erover.
Voeg de azijn en een scheutje citroensap toe en sudder het heel zacht 1 uur lang. Doe
de paling dan over in een diepe schaal. Zeef het suddernat, los de gelatine hierin op
zonder te koken en giet het over de paling. Laat het stollen.
Het befaamde visrestaurant van familie Prunier in Parijs maakt het volgende gerecht
van paling in peterseliegelei, waaruit blijkt, dat als je een mooie smaak aan de gelei
wil geven, je wat meer werk eraan moet besteden en dat is voor het beoogde resultaat
ook de moeite waard, voor huiselijke kokers.

Hure d'anguille persillée
voor blanke visgelei:
1 kg viskoppen & graten, in stukken gehakt
boter
60 g gehakte ui
wat peterseliestelen
12 peperkorrels
1 liter witte wijn
1½ liter water
zout
270 g wijtingfilets, fijngehakt
wit van 1 prei, klein gesneden
peterseliestelen, klein gesneden
1 eiwit
22½ g gelatine

verder:
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1 kg schone paling, in gelijke stukken

voor marinade:
1 wortel, fijngehakt
1 ui, fijngehakt
1 teen knoflook u.d.kn.
gehakte peterseliestelen
tijm & laurier
citroensap
wat witte port & cognac
gehakte peterselie

Doe het visafval in een beboterde kasserol met de ui, peterseliestelen en peperkorrels.
Zweet dit 7 minuten aan in de gesloten pan op middelgroot vuur. Voeg dan de wijn,
water en een mespunt zout toe. Kook het 25 minuten zachtjes en zeef het goed.
Neem 1 liter van deze bouillon en voeg de gehakte vis, prei, wat peterseliestelen
en het eiwit toe. Kook het op, schuim het goed af en zeef het. Los de gelatine hierin
op zonder te koken. Zeef het door een servet of duizend-dingen-doekje.
Leg de stukken paling 1 uur in de marinade van wortel, ui, knoflookpulp, gehakte
peterseliestelen, tijm, laurier, wat citroensap, port en cognac.
Kook de paling dan heel zacht 1 uur in de marinade waaraan de visgelei is
toegevoegd. Laat de palingstukken uitlekken en ontgraat ze. Passeer het kooknat
door een fijne zeef en kook het in. Schik de stukken paling in lagen in een
rechthoekige schaal, afgewisseld met lagen geblancheerde gehakte peterselieblaadjes.
Giet er ten slotte het ingekookte ontvette nat over en laat het op een koele plaats
afkoelen en dan opstijven in de koelkast. Keer het op een platte schaal, bekleed met
slablaadjes.
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De blauw geruite kiel
Zesde jaargang nummer 16
De Tempelberg in Jeruzalem
Jan Stoof
Op woensdag 14 april is in een groot deel van de islamitische wereld gestaakt. Dat
gebeurde om te protesteren tegen het feit dat op zondag 11 april in Jeruzalem een
Israëli met een geweer twee mensen doodschoot en er enkele tientallen verwondde.
Die schietpartij speelde zich afbij en in de Omar Moskee, op de Tempelberg in
Jeruzalem. Nu wordt Jeruzalem beheerd door Israël, dat de stad in 1967 heroverde
op Jordanië, en haar sedertdien in bezit houdt. Om die reden zijn veel islamitische
landen kwaad op Israël. Voor de islamieten namelijk is Jeruzalem een heilige stad,
na Mekka en Medina (in Saoedi-Arabië) de heiligste plaats van de islam. De islamieten
nemen het de Israëli's, die een ander geloof aanhangen, het joodse, zeer kwalijk dat
ze Jeruzalem en daarmee ook de Tempelberg bezet houden. En wanneer er dan juist
op die Tempelberg een Israëli op islamieten schiet is, de boot helemaal aan, natuurlijk.
Vandaar die staking op 14 april.

De Kidron vallei, met de opgravingen van de stad van David, foto ABC

Je ziet dat er twee dingen door elkaar lopen: de bezetting van Jeruzalem, en het
feit dat er op een heilige plaats iets gebeurt dat door de mensen die geloven in de
heiligheid van die plaats als zeer krenkend wordt ervaren. Eigenlijk zie je hier alle
moeilijkheden tussen Israël en de islamitische landen (ook wel de Arabische landen
genoemd, maar dat klopt niet: niet elke islamiet is Arabier) in een notedop. De
buurlanden van Israël vinden dat de Joden die Israël stichtten de grond eigenlijk van
Arabieren hebben gestolen, en zijn daarom boos. Dat heeft al vier oorlogen
opgeleverd, in 1948, in 1956, in 1967 en in 1973. Hiernaast is er verschil van mening
over de gang van zaken in Jeruzalem. Jeruzalem is namelijk niet alleen voor islamieten
een heilige plaats, maar ook voor christenen en joden. Joden en islamieten hebben
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zelfs een gezamenlijk heiligdom, de plaats van de huidige Omar Moskee, maar van
die plek hebben de islamieten de joden altijd weggehouden. Om die reden is nu voor
de joden de Klaagmuur een plaats van grote betekenis. Daar betreuren zij de
verwoesting van hun Tweede Tempel (in 70 na Christus). Toen Jordanië Jeruzalem
bezet hield mochten de joden ook niet bij de Klaagmuur komen. Dat heeft bij de
joden (en dus ook bij de Israëli's) weer kwaad bloed gezet.

Voor de christenen is Jeruzalem de plaats waar Jezus van Nazareth werd gekruisigd
en ten hemel voer. De islamieten geloven dat de stichter van hun godsdienst,
Mohammed, er zijn zogenaamde Nachtreis heeft gemaakt. Op die reis zou hij zijn
meegenomen naar de hemel. Nu denken de islamieten dat op de Tempelberg de hemel
begint. Maar ook voor Mohammed zelf was Jeruzalem al een heilige plaats.
Waarschijnlijk volgde hij daarbij de joden na, uit hun geloof heeft de islam immers
veel elementen overgenomen.
Zo zie je dat er in de wereld veel mensen een bijzondere waarde hechten aan
Jeruzalem. En dat alles gebaseerd op hun geloof, dat wil zeggen op dingen die voor
een nuchter mens op het eerste gezicht nogal onwaarschijnlijk zijn, of op dingen die
heel misschien wel waar zijn, maar zeker niet bewezen kunnen worden. Dat Jezus
in Jeruzalem is gekruisigd kan natuurlijk best kloppen, dat Mohammed er is geweest
ook, en dat de
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Tweede Tempel er stond is zeker waar. Maar dat gedoe met die hemelvaart van Jezus
en die hemeltocht van Mohammed heeft niets met feiten te maken.
Omdat het allemaal om geloof gaat is het eigenlijk gek dat de hele islamitische wereld
protesteert als er iets onaangenaams gebeurt op de Tempelberg. Met die protesten
willen de islamieten er op wijzen dat zij vinden dat de Israëlis de islamitische
heiligdommen niet goed verzorgen, en dat ze (de Israëlis dus) er eigenlijk weg moeten.
En in feite willen de islamieten protesteren tegen het bestaan van Israël - dat ze met
wapens nooit heben kunnen verslaan.
De Israëlis van hun kant weten heel goed hoe gevoelig de positie van Jeruzalem
is. Daarom hebben ze na de schietpartij onmiddellijk gezegd dat de man die het deed
geestelijk gestoord is. Dat kan best waar zijn, maar het meest voor de hand ligt toch
de gedachte dat de Israëlis zoiets maar vlug hebben gezegd omdat ze ook wel weten
dat niemand het een gek kwalijk neemt wat hij doet. En daarmee zouden ze niet meer
verantwoordelijk zijn voor de schietpartij.
Ik denk dat de man die er op los schoot iemand is die van alle spanningen in en om
Jeruzalem en in een om Israël even genoeg had en zijn hart eens flink wilde luchten.
Dat hij daarbij mensen wilde doodschieten is natuurlijk volkomen fout.
Dat er vandaag of morgen of overmorgen ook een islamiet of een christen is die
hetzelfde doet, hoeft natuurlijk geen verbazing te wekken. Iedereen zou van al dat
geharrewar zo verschrikkelijk boos kunnen worden dat hij eindelijk eens iets zou
willen doen om alle problemen op te lossen. Het gevaar is alleen dat wanneer het
een jood of een islamiet is, al die oude en bestaande ruzies weer de kop op steken.
En dat levert het gevaar op dat er weer veel meer mensen gaan schieten. Oorlog,
noemen we dat, en dat is nooit leuk.
■

Sporen in de sneeuw
Gerard Brands
De winter van 1855 was streng in Zuidoost-Engeland. De rivieren waren bevroren
en alles was ondergesneeuwd. Toen de bewoners van een dorp aan de monding
van de rivier Exe op de ochtend van 9 februari uit hun raam keken, zagen ze
overal vreemde sporen in de sneeuw. De sporen hadden de vorm van kleine
hoeven en dat veroorzaakte ongerustheid bij veel mensen. Hadden ze soms die
nacht bezoek gehad van de duivel? Want de duivel, zo beweert men, verschijnt
op aarde in de gedaante van een heer met bokkepoten. Vooral één spoor zorgde
voor nogal wat opwinding. Het liep regelrecht van het huis van de dominee naar
de kerk. Een groepje mannen, waarvan sommigen een knuppel bij zich hadden,
verzamelde zich op enige afstand van de pastorie.
De dominee had intussen ook de hoefafdrukken in de sneeuw gezien en toen
hij de mannen druk zag praten en in de richting van zijn huis wijzen, kreeg hij
het een beetje benauwd. Onbewust keek hij omlaag naar zijn voeten, maar al
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zijn tenen zaten er nog aan. Hij trok zijn schoenen en zijn winterjas aan en
stapte naar buiten.
De mannen zagen hem komen. Tersluiks keken ze naar de voeten van de
dominee en zagen tot hun opluchting dat hij geen bokkepoten had. Hij droeg
zijn normale maat 48.
Goede morgen, mannen, zei de dominee, een vreemde zaak, wat?
Zegt u dat wel, dominee.
Jullie dachten toch zeker niet dat ik uh...
Lieve hemel, nee, dominee, jokten de mannen.

Tekening The Tjong Khing

De dominee stelde voor dat ze eerst in de kerk zouden kijken. Stel je voor dat
satan zich daar verborgen hield. De sporen hielden voor de kerkdeur op. Binnen
was het ijzig koud en leeg. Geen spoor van de duivel.
Ondertussen waren hoe langer hoe meer mensen komen vertellen dat ze in
de wijde omtrek die vreemde sporen hadden gezien, in elke tuin, in elk weiland,
zelfs op het dak van sommige huizen. Enkele mannen volgden een spoor tot ver
buiten het dorp. Het voerde dwars door dicht struikgewas, over hoge muren en
zelfs door een afvoerpijp van 15 centimeter doorsnee! Onverrichterzake keerden
ze terug.
De dominee, die niet graag aan de duivel dacht, opperde dat de sporen gemaakt
konden zijn door een ontsnapte kangeroe. De koster dacht aan een grote vogel.
Een boer zei dat het volgens hem de afdrukken waren van kattepoten, die eerst
waren ontdooid en daarna weer opgevroren. Het zijn de sporen van een das,
wist de schoolmeester te vertellen en anderen noemden padden, otters en een
kreupele haas. Eigenlijk leken de sporen nog het meest op die van een ezel. Maar
hoe kon een ezel in één nacht over zo'n grote oppervlakte sporen hebben
nagelaten, laat staan over daken zijn gelopen en door een afvoerpijp gekropen?
Nee, voor de meeste mensen kwam er maar één in aanmerking: satan.
De vrouwen en meisjes waagden zich niet meer op straat. De mannen eigenlijk
ook en als ze hun huis verlieten hadden ze een knuppel onder hun jas. De
dominee hield 's avonds een preek en bezwoer zijn gelovigen dat zij niets te
vrezen hadden, al was hij daar zelf diep in zijn hart niet zo zeker van. De duivel
bleef onvindbaar en de volgende dag waren zijn sporen verdwenen onder een
nieuw laagje sneeuw.
■
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De mensheid en zijn weedom
Piet Berends
Wat er gebeurde in deel 1. Nederland is bevrijd van de Duitsers. Achter het kasteeltje
hadden Engelse soldaten, Tommies, hun kamp opgeslagen. Bertus en zijn vriendje
gaan op verkenning uit. Ze ontmoeten soldaat Sjim, die zich wel met de jongens wil
bemoeien. Iedereen verveelt zich een beetje.
Een paar dagen later probeerden wij het. Ik hield het schriftje onder mijn arm. In een
binnenzak had ik een scherp potlood.
We liepen deze keer langs de beek. Dan hoefde je immers geen schildwacht voorbij.
Bovendien ging Bertus 't liefst ‘achter-om’. 't Betekende dat hij kind aan huis was!
‘Ze zijn allemaal wel aardig,’ zei hij. ‘Soms nemen die Tommies je op de
schouders. En dan rennen ze met je 't hele kamp door! Ze stoeien af en toe ook wel
met je.’
‘En mag je ook mee in de jeep?’ ‘Sjim heeft met mij in een truck gereden! Nou
ja, niet zo erg ver, natuurlijk. Maar we gaan vast nog eens een heel eind.’
Ik hoopte niet dat er veel Tommies waren. Straks gaven ze mij met z'n allen les!
En dat was toch de omgekeerde wereld? Eén kind in een klas vol schoolmeesters!
‘Is dat het schriftje van dat gekke boek?’ vroeg Bertus. ‘Ik bedoel over het
mensdom en zijn Weeheid?’
‘De Mensheid en zijn Weedom!’ riep ik. Wat raar, dat ie zoiets verkeerd onthield!
Die Bertus had geen benul van zo'n boek.
‘Mag ik het nog eens lezen?’ vroeg hij.
‘Nee,’ zei ik.
Hij keek me een ogenblik erg boos aan. Maar dan moest hij maar niet zo'n stomme
fout maken! Hoe kon Weeheid nou ooit een populier zijn?
Ik begon maar weer over de les. ‘Wat ik weten wil staat al in 't schrift. Ik wijs 't
bij me zelf aan en...’

Tekening Nicoline Nieuwenhuis

‘Zijn het lichaamsdelen?’ grinnikte Bertus.
‘Och, och, daar heb je hem weer. Ja, maar wel allemaal nette. Moet je 't zelf soms
zien?’ Ik sloeg het schrift op bij Arm, Been en nog wat woorden. De eerste keer wou
ik niet te veel vragen. Anders ging Sjim het misschien vervelen.
‘Kijk, hij is er!’ riep Bertus plotseling. We stonden al ongemerkt voor het kamp.
Sjim lag op z'n buik een brief te schrijven.
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‘Hij wil Engelse les van je hebben!’
Sjim keek niet begrijpend maar vriendelijk op. Bertus maakte zijn zin nu
eenvoudiger. Hij wees naar mij en zei: ‘Hij Engels!’
‘Hie Inglies?’ vroeg Sjim een beetje verbaasd. Maar toen begreep hij dat 't om zijn
taal ging.
Hij kwam er grijnzend voor overeind.
Ik pakte mijn potlood en wees m'n arm aan.
‘Aarm!’ riep de Tommie meteen.
Dat was in elk geval nog eenvoudig. Ik schreef het woord heel zorgvuldig op.
Even zien, nou was het Been aan de beurt. ‘Lek!’ wist Sjim te vertellen.
Het werd al een kleine beetje moeilijker. Hierna wees ik naar m'n hoofd.
‘Kreesie!’ onthulde Sjim. Ziezo, Hoofd = Kreesie schreef ik in 't schrift. Nu de
Neus - maar Sjim trok me naar zich toe.
‘Joe Sister?’ vroeg hij met een knipoog.
‘Je zuster!’ vertaalde Bertus prompt.
‘Nee,’ zei ik, ‘Sjim heeft een vraagteken gezegd.’
De soldaat hield nu zijn hand bij mijn schouder. Toen bij mijn kuif en daarna ver
erboven. Opeens begreep ik wat hij wou weten. Hoe groot die zuster van mij wel
was! Ik hield m'n eigen hand bij mijn knie. ‘Sister Not Goed,’ zei Sjim
hoofdschuddend.
‘Zuster wél goed!’ riep ik heel boos. Hij moest van mijn kleine zusje afblijven!
Maar misschien was hij dat al van plan...
Opeens begon Sjim mij te kietelen. Waarschijnlijk om het weer goed te maken.
Het werd toch zeker geen knuffelpartij? Bij mamma was zoiets fijn - maar bij
mannen... Die botsten tegen je op met hun botten. En ze hadden ook geen normaal
vlees, maar spieren. Zelfs vader mocht niet meer aan mij komen!
Toen ik op de grond lag, hield Sjim op. Het was gelukkig weer meegevallen.
‘Ik geloof niet meer dat 't uit een boek is,’ zei Bertus. ‘Zulke gekke boeken bestaan
vast niet. Weeheid...’
‘Wél waar!’ riep ik, ‘Op een moeilijke school. Niet op de grote school, maar...
eh... de grootste! En ze maken er echte sommen van létters!’
‘Haha, dat kan nooit!’
‘O nee? 'k Heb het zelf in zo'n boek gezien. Met a b en c en met x y en z. Jij kunt
dat niet, jij kunt helemaal niks. Jij kunt nog niet eens met cijfers rekenen!’ Bertus
schrok nogal erg van mijn uitval.
‘Nou ja,’ zei ik troostend, ‘Jij kunt mitrailleurs nadoen. En ook nog kippen de kop
afslaan.’ Hij leek weer een beetje tevreden gesteld. Ook de kano gleed een stuk
rustiger over de beek. Want we waren met de bóót op weg naar Sjim! Dat maakte
vast veel meer indruk dan te voet. ‘Staan er al nieuwe woorden in 't schrift?’ vroeg
Bertus.
‘Nee, nog niet,’ zei ik, Straks...’ Ik zag opeens bij 't kamp veel soldaten. Dat vond
ik eigenlijk niet zo leuk, met Sjim alleen was 't veel veiliger.
We legden de boot omgekeerd op de wal. Toen renden we snel op de Tommies
af. Sjim wees tot m'n schrik meteen naar mij. ‘Hie Sister!’ kondigde de soldaat aan.
‘Hie Sister???’ lachten de anderen nieuwsgierig.
Toen hield Sjim z'n ene hand bij zijn knieën. Hij búlderde, maar de Tommies
keken sneu. Opeens zette Sjim mij op z'n schouders. Voor ik 't wist racede ik door
het kamp!
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't Ging tussen de tenten en auto's door. Pas in de veldkeuken liet hij me los. Hij
sneed een groot stuk kaas voor me af. Bertus kwam binnen met het
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schriftje. Dat had ik tussen de jeeps verloren. Sjim nam het aan en wees op de kaas:
‘Tsjies!’
Maar tot mijn schrik schreef hij op 't papier: Cheese! Hij pakte een brood op en
zei: Bret. Toen ik in 't schriftje keek stond er Bread...
Ik werd er een beetje onrustig van. Die arme Sjim kon niet eens goed schrijven!
‘Ek,’ zei Sjim en wees op een ei. Op het papier las ik duidelijk Egg.
Wat kreeg ik een medelijden met hem. Hij had op school niet mee kunnen komen.
Zat vast in een achterlijke klas...
Ik keek verschrikt naar de sterke Tommie. Aan dit spel moest direkt een einde
komen! In mijn wanhoop riep ik Bertus te hulp: ‘Sjim moet dadelijk de kano zien!’
‘Ja,’ riep hij en trok de soldaat mee. Had hij Sjims gestuntel ook gemerkt? Of ging
mijn Engelse les hem vervelen?
‘Hij heeft een kano... eh... Hij Boot!’ Bertus wees met z'n vinger naar mij.
‘Hie Boot??’ vroeg de Tommie verrast.
Díe wilde hij natuurlijk bekijken! Gewillig liep hij mee naar de beek. Daar zag hij
dat het een brandstoftank was. Nog wel uit een Engelse bommenwerper!
Sjim wilde er ook een keer in varen.
Maar toen hij erin zat, ging het mis. Hij was te zwaar of hij voer te wild. Opeens
sloeg de kano reddeloos om...
't Uniform van de Tommie was kletsnat. Kreeg hij nu straf van zijn kommandant?
Hij nam al overhaast afscheid van ons. Om in de tent droog goed aan te trekken.
Vandaag leek alles verkeerd te lopen. Ik keek Bertus erg beteuterd aan.
‘Tja,’ peinsde hij, ‘'t is géén zee-soldaat.’ We stapten in 't bootje en voeren weg.
‘Zég,’ zei Bertus, ‘wíj zijn zeesoldaten!’ Ik zag hoe zijn ogen fonkelden.
‘Rè-tè-tè-tè-tè-tè-tè-tè-tè!
‘Maak toch niet zo'n lawaai!’
‘Wij zijn de marine en zij het leger! We gaan zo meteen het kamp aanvallen! Ik
heb de mitrailleur en...’
Hij stuurde de kano nu naar de oever. Daat lagen kiezelstenen in 't gras.
‘...en jij handgranaten!’
‘Handgranaten op zee?’ twijfelde ik. Maar Bertus' idee was toch best leuk. Ik
graaide een hoopje steen bij elkaar.
‘Zullen we wachten tot 't donker is? Dan nemen we 't kamp bij verrássing in!’
‘Ja, maar ik moet eten.’
‘Nee, eerst oorlog voeren! Stel je voor dat een échte soldaat...’ We schuilden in 't
riet tot het schemerde. Wat duurde dat toch verschrikkelijk lang! Zodra de zon onder
was, brulde Bertus:
‘Ik val aan, volg mij!’
‘Ja,’ riep ik, ‘de kille nachtwind tegemoet!’
‘Hou je bek nou eens over dat kut-boek!’ 't Leek wel of hij écht kwaad werd. Vlug
voeren we langs de bosrand naar 't kamp.
‘Rè-tè-tè-tè-tè-tè-tè-tè-tè-tè.’ hield Bertus vol. De arme jongen vuurde z'n keel
schor.
‘Je moet munitie sparen!’ zei ik. ‘Vuile klootzakken,’ bromde Bertus. ‘Voelen
niet eens dat ze er aan gaan.’
Ontmoedigd hield hij ten slotte op. Hij had intussen óók honger gekregen.
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Een paar dagen later was het kamp weg. Trucks, Tommies en tenten bleken
vertrokken. Zo onverwacht als ze waren gekomen...
Had onze aanval toch nog gewerkt???
In elk geval bleef ik ook niet lang meer. Ons gezin ging weer naar het huis in de
stad. Waar de Mensheid was en - nou ja.
■

Niet zo, maar zo!
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[Nummer 5 - 22 mei 1982]
Literair paspoort
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
NFL

Belangwekkende gedachten, men wordt er niet mee overspoeld in de Nederlandse
tijdschriften. Des te opvallender is het essay van de hoogleraar in de sociologie in
Amsterdam Derek Phillips getiteld de lof van de schuld in DE GIDS (3/4, 1982).
Het is een uitvoerig betoog waarin Phillips onderscheid maakt tussen neurotische
schuld (die nergens goed voor is en zou moeten worden uitgewist) en ware schuld,
die door de ‘moraliteit’ wordt vereist. ‘We dienen in te zien,’ schrijft Phillips, ‘dat
er bepaalde soorten van gedrag zijn (met inbegrip van de poging om ware schuld af
te schaffen), waarover we ons schuldig behoren te voelen.’ Interessant is ook de
bijdrage van Paul van Seters en Marjolijn Sorbi, ‘Narcisme in opspraak’, over de
achtergronden van Christopher Lasch' boek the culture of narcissism. Ze wijzen er
op dat Lasch het begrip ‘narcisme’ op een andere manier gebruikt dan populair
taalgebruik wil en dat dit tot een fundamenteel misverstand heeft geleid dat Lasch
in een nieuwe druk van het boek heeft trachten weg te werken. De twee theoretici
van het narcisme, Otto Kernberg en Heinz Kohut, worden besproken en aangetoond
wordt dat Lasch sterk verwant is met Kernberg: ‘Het gewelddadige psychologische
beeld van narcisme van deze laatste generaliseert Lasch voor de ontwikkeling van
een sociaal en cultureel begrip van narcisme.’ Kohut heeft een mildere opvatting van
het narcisme. J.R. Evenhuis schrijft in DE GIDS over Bernard de Mandeville
(1670-1733), de ‘sociaal-Machiavellist uit Rotterdam’ en schrijver van het boek fable
of the bees. Willem Otterspeer legt in een essay over Marguerite Yourcenar de nadruk
op het alchemisme in haar werk. Er is een stuk van Ruud Lindeman over ‘Het
Amsterdamse Bos en de crisis van de jaren dertig’, een korte geschiedenis van
werkverschaffing. In de afdeling Kroniek & Kritiek schrijft Aleid Truijens over
hölderlins toren van Kester Freriks en positieve helden van Thomas Graftdijk, romans
die zij als aanleiding gebruikt om de vraag te stellen of er de laatste tijd geen sprake
is van verwijdering tussen critici en lezers: de critici zien veel meer in boeken, terwijl
lezers op een oppervlakkig niveau blijven steken. Truijens vertolkt het gevoelen van
de lezers. Dat niet iedereen daar enthousiast over is blijkt uit een furieuse en
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sarcastische bijdrage van Leon de Winter in NEW FOUNDLAND (2/1982) waarin
hij zich kwaad maakt op zijn vroegere onderbuurvrouw Mevrouw Marcellis, de echte
naam van Aleid Truijens. Zij had in een eerder nummer van DE GIDS zuur over De
Winters werk geschreven. NEW FOUNDLAND staat in het teken van de angst, of
betere ‘Angst voor de angst’. Opvallend is het stuk van Henk van de Ploeg,
psycholoog, die een lang stuk over Angst kan schrijven en daarin de prestatie levert
geen enkele naam van andere psychologen te noemen. Dus geen zinnen als ‘Freud
beschouwde Angst als’, Erikson meende...’ Het is een weldaad. Louis Ferron ging
op bezoek bij de schilder Anselm Kiefer die met zijn werk commentaar levert op de
Duitse geschiedenis, maar tegelijk zelf door haar mythes geobsedeerd is. Jan Blokker
sr. herinnert zich zijn angst voor de gashouder op de Haarlemmerweg in Amsterdam;
hij kon er niet langs lopen of hij dacht dat hij zou ontploffen, terwijl andere mensen
deden alsof er niets aan de hand was. Arend Jan Heerma van Voss werd van veel
fobieën afgeholpen, maar voor zijn angst voor onweer kwam hij niet af. Theodor
Duquesnby vraagt aandacht voor Christian Heinrich Spiess (1755-1799).
Het vertaallaboratorium houdt zich bezig met een fragment van James Joyce's
finnegans wake.
Dat levert hoogstandjes van vertaalkunst op van een tekst die er zich eigenlijk niet
voor leent. Voor de liefhebbers is er een nieuw deel van Joyce & Co's ‘Calabrese
Dagboeken’, terwijl Rudi Fuchs zijn rondgang langs ateliers van hedendaagse
kunstenaars voortzet. (Het stuk van Fuchs is onmisbaar voor het eigen karakter van
NEW FOUNDLAND.) De kruisbestuiving onder de tijdschriften - dezelfde schrijvers
in verschillende tijdschriften - heeft dit keer plaats in DE REVISOR en BZZLLETIN
95. Zij hebben stukken over de Engelse schrijfster Jean Rhys. DE REVISOR (1982/2)
heeft het orgineelste: een verhaal van Rhys en van een Nederlandse vriend, Jan van
Houts, die in 1970 met haar kennismaakte. De tweede aflevering van Robert Ankers
essay over het karakter van de Nederlandse poëzie in het licht van het symbolisme
en idealisme is heel verhelderend. Tom van Deel zet zijn reeks voort over poëzie en
kunst (dit keer over vazen). Heel mooi zijn de impressies van Frans Kellendonk uit
Amerika, waar hij verblijft als ‘writer in residence’: notities over een gruwelijke
planeet. Goed geschreven is het verhaal-debuut van G.T.M. Visser. In het vorige
nummer werd werk van Roland Barthes vertaald, in dit nummer is het een essay van
George Steiner over Chomsky uit zijn boek on difficulty. In het NIEUW VLAAMS
TIJDSCHRIFT (mrt/apr.'82) vervolgt Cyrille Offermans zijn reeks ‘De
vergeetmachine’ met een stuk over de betekenis van tatoeëring, als brandmerk in de
middeleeuwen, als lichaamsdecoratie (‘alle Europese vorsten waren getatoeëerd’),
als kermisattractie en als ‘protest tegen de disciplinering van de lichamen in de
fabrieken’. Een even geheimzinnige als wonderlijke bijdrage levert George Adé met
collage-pagina's, een genre waar je mee dood gegooid wordt, maar deze onderscheiden
zich door hun strakke en verzorgde opzet. De zich vroeger Tymen Trolsky noemende
Jasper Mikkers schrijft een verhaal over wielrenners, politiek en rivaliteit. Een
eenmanstijdschrift maakt altijd benieuwd en zeker als het van polemische aard is.
Het tijdschrift dat Peter Andriesse is begonnen, KAMIKAZE, is helaas een onzalige
onderneming. Hij schrijft het zelf geheel vol onder het motto. ‘Tegenromantisch
Strijdschrift tegen Alles en Iedereen’. Het vervelende is dat Andriesse niet veel anders
doet dan opgewonden piepen tegen iedereen die iets over hem geschreven heeft wat
hem niet bevalt. Hij voelt zich achtergesteld door kranten, critici en uitgevers, terwijl
dat nogal meevalt. Dat het ook aan zijn eigen werk kan liggen, dat komt niet in hem
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op. Feit is dat alles en iedereen in het blad aan de orde komt, feit is ook dat je het
weer gauw vergeten bent. Bij behoorlijke polemiek is dat anders.

Uitverkoren
De poolse vlecht door J. Ritzerfeld (De Bezige Bij). Een roman over vier personages
die ongenoemde oorlogservaringen proberen te verwerken.
Liefde en gymnastiek door Edmondo de Amicis (Peter van der Velden). Amusante
liefdesgeschiedenis over een gymnastieklerares en een hulpeloze bewonderaar.
Dood kind door Boudewijn Büch (De Arbeiderspers). Verfijnde klaagzangen op een
gestorven jongetje.
Mijn huis is nergens meer door Paul de Wispelaere (Manteau). Verdergaande
plaatsbepaling - van de winnaar van de Belgische Staatsprijs voor Proza - tussen
natuur en cultuur.

Elliott Banfield

Een leerstoel voor fatsoen door Stefan Themerson (Athenaeum Polak & Van
Gennep). Vertaling door Nicolaas Matsier van Themersons Huizinga-lezing.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Hogere en lagere bekrompenheid
Het essayistisch werk van P.C. Hooftprijswinnaar Karel van het
Reve
Carel Peeters
Dat Karel van het Reve een man van uiterst behoudende, ja bekrompen opvattingen
is, geeft hij zelf toe. Het is dan ook de vraag waarom men iemand met zulke
opvattingen de Staatsprijs voor Letterkunde, de P.C. Hooftprijs, geeft. In een
rijkgeschakeerde cultuur als de Nederlandse is veel mogelijk, maar niet dat men
iemand een pluim op zijn hoed zet vanwege de bijzondere kwaliteiten van zijn
bekrompen geest. De Staatsprijs voor een uitgedroogd en gerimpeld appeltje?
Bovendien is een prijs bedoeld voor iemand die ergens in uitblinkt. Een bekrompen
geest tussen miljoenen kiezelstenen is een kiezelsteen, geen diamant. Dat ‘ik ben
een man van uiterst behoudende, ja bekrompen opvattingen’ Reviaanse ironie is,
voelt men met zijn klompen aan, maar wie daarmee genoegen neemt, gaat eraan
voorbij dat Van het Reve écht een man is met zekere behoudende meningen, om
maar eens een ander woord te gebruiken. Nu bedoel ik niet dat hij onlangs een artikel
aanprees in het Hollands Maandblad van iemand die schreef: ‘Het is tekenend voor
de totalitaire sfeer die in ons land is ontstaan, dat de taal van de NSB, die we 35 jaar
niet gehoord hebben, weer salonfähig is. Dat hebben we te danken aan de krakers.’
Daar zal ik het nog over hebben. Ik bedoel dat we hier te maken hebben met een
speciaal soort ‘hogere bekrompenheid’ die geen onbeduidende rol heeft gespeeld in
de geschiedenis van de twintigste eeuw, speciaal als men denkt aan intellectuelen.
Van het Reve vindt bij voorbeeld dat men begrippen als ‘waarheid, recht, fatsoen,
redelijkheid’ niet ‘dynamisch, of “in hun historische ontwikkeling” of “in hun
geografische bepaaldheid” moet zien’. Dat is niet zo maar een opvatting. Wie zo
denkt, heeft een fundamentele keuze gemaakt met verstrekkende consequenties.
Welke intellectuelen maakten die keuze zoal in het verleden?: Julien Benda toen hij
La Trahison des Clercs schreef, Menno ter Braak toen hij Van oude en nieuwe
christenen schreef, George Orwell toen hij Homage to Catalonië schreef en Karel
van het Reve met Het geloof der kameraden.
De keuze van deze intellectuelen was die van Belle van Zuylen in 1792: kan ik
mij verenigen met de slachtingen die Robespierre ten behoeve van de goede zaak
der revolutie aanricht? Haar antwoord was, zoals dat van de schrijvers hiervoor in
onze tijd, nee. Benda klaagde in 1927 de liaison tussen Franse schrijvers en het
Italiaanse fascisme aan, Ter Braak hekelde in 1937 ideologie en middelen van het
fascisme en communisme, Orwell in 1938 de revolutionaire moordzucht van de
Moskou-gezinde communisten tijdens de Spaanse Burgeroorlog, en Karel van het
Reve in 1970 de communistische wereldbeschouwing zoals die sinds de revolutie in
1917 werd gepraktiseerd. Zij bekritiseerden politieke en ideologische bewegingen
die een duidelijke voorstelling hadden van de verbetering van het menselijk lot op
niet kinderachtige schaal. Ze ontdekten dat deze ideologieën doodgewone menselijke
zaken als ‘waarheid, fatsoen, recht en redelijkheid’ aan hun laars lapten als het erom
ging, de ideologie in de praktijk om te zetten, en dat deze begrippen werden
‘gerelativeerd’. Wat waar, fatsoenlijk, rechtvaardig en redelijk was, moest worden
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gezien binnen de historische omstandigheden of in het licht van de gestelde idealen.
Nu is het vrij duidelijk dat dergelijke begrippen altijd wel iets te maken hebben met
tijd en omstandigheden, maar waarom wisten de genoemde schrijvers dan zo feillos
dat de waarheid, het fatsoen et cetera, op een gegeven moment zouden gaan
sneuvelen? Omdat ze ‘burgerlijke intellectuelen’ waren wier opvatting over waarheid,
fatsoen et cetera derhalve burgerlijk en dus achterhaald was? De geschiedenis van
begrippen als waarheid, recht, fatsoen en redelijkheid is de geschiedenis van het doel
en de middelen. Intellectuelen die zich verwant voelen met Benda, Orwell, Ter Braak
en Van het Reve zullen altijd de nadruk blijven leggen op de middelen, dat wil zeggen
op het respecteren van de genoemde mooie begrippen. Wat voor paradijs er ook
wordt voorgeschoteld, als het moet worden bereikt met censuur, beknotting van de
bewegingsvrijheid, gevangenneming en dergelijke middelen is het doel suspect. Van
het Reve vindt dat er met zulke begrippen niet gemarchandeert kan worden en dat
ze voor altijd en overal gelden. (Om dezelfde reden vroeg Stefan Themerson om
‘een leerstoel voor fatsoen.’)

ЧЕТВЁРТьІЙ УРО́К - VIERDE LES
Сем я́ - H e t g e z i n
De illustraties bij dit artikel zijn afkomstig uit het boek ‘Eenvoudig Russisch leerboek’, bewerkt
naar G. Thier door Karel van het Reve. Amsterdam, 1946. Wie de tekeningen heeft gemaakt,
wordt niet vermeld.

Linkse gek
Er is natuurlijk wel een verschil wat dit betreft tussen Van het Reve en de andere
hier genoemde schrijvers. Het moment waarop Benda, Ter Braak en Orwell hun
boeken schreven werd bepaald door omstandigheden die slechter waren dan die in
het jaar 1970, toen Van het Reve Het geloof der kameraden publiceeerde. Hij zal
zelf zeggen dat dit niet zoveel uitmaakt, vijftien jaar ellende of over vijftig jaar
uitgesmeerde ellende. Hij heeft wat Het geloof der kameraden betreft gelijk, maar
zijn opvatting over waarheid, fatsoen et cetera paste hij even vurig toe op Nederlandse
toestanden die daar in mijn ogen net zo erg om vroegen. Deze begrippen lagen niet
voortdurend op zijn lippen, maar ze klonken door op het moment dat hij weer eens
een progressief windje belachelijk maakte en sprak van de ‘op herrie beluste
intellectuelen - Jan Blokker, Laurens ten Cate, Marcel van Dam’ of, zoals nog onlangs,
van ‘de staatsgevaarlijke anarchist Lehning’ en ‘de linkse gek Chomsky’, epitheta
waarvan men zou denken dat een groot Russisch dagblad er het alleenvertoningsrecht
van had. Ik doe niets af aan het principe dat waarheid, fatsoen et cetera niet ‘in het
licht van de omstandigheden’ moeten worden bezien, maar Van het Reve maakt er
ook een demagogisch gebruik van. In Een dag uit het leven van een reuzenkoeskoes
heeft hij het in een van zijn ‘Fragmenten’ over ‘Waanzinnige toneelgroepen die
voorstanders zijn van de stadsguerrilla of van de halsafsnijders van Viet-Cong of
RAF krijgen vele tonnen regeringssubsidie.’ Het is een van die sweeping statements
die net te veel verwant zijn aan het soort tirades dat De Waarheid in 1970 aan Van
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het Reve richtte: ‘Alsof deze beheerder van een soort literaire pendant van agenturen
als The Voice of America en Radio Vrij Europa zijn leerstoel gekregen zou hebben
om wetenschap te beoefenen.’
Men zou kunnen zeggen dat er bij Van het Reve sprake is van een ‘hogere’ en een
‘lagere bekrompenheid’. Tot zijn ‘hogere bekrompenheid’ behoren talloze essays en
opmerkingen. Als voorbeeld kan men het stukje noemen dat hij schreef naar aanleiding
van het zedengekwetste gekrakeel over de uitzending ‘Beeldreligie’ van het
programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer, opgenomen in Marius wil niet
in Joegoslavië wonen, waarin de welluidende zinnen voorkomen: ‘Het is hier de taak
van de overheid niet om maatregelen tegen de VARA te nemen, maar om de artiesten
van deze omroepvereniging in be-
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scherming te nemen tegen de tyrannie van het bigotte grauw, dat bij ontstentenis van
de brandstapel - door Schopenhauer zo aardig de ultima ratio theologorum genoemd
- om vergeldingsmaatregelen roept.’ En: ‘Is het niet heel nuttig dat zulke mensen af
en toe eens krachtig in hun kakschoolgevoelens worden gekrenkt?’
Heel wat anders, en illustratief voor zijn ‘lagere bekrompenheid’, zijn de
opmerkingen in een artikel dat hij schreef in het Hollands Maandblad van
augustus/september vorig jaar als begeleiding van een stuk van een nogal hysterisch
en fanatiek reactionair iemand over ‘De totalitaire pest’. Het is niet geestig, het is
ongeïnformeerd en van een schrille kwaadaardigheid als hij schrijft: ‘De televisie
toont ons nu al geruime tijd antitotalitaire demonstraties in Warschau, maar Wim
Kok heb ik er nog niet bij zien lopen’, terwijl een kind kan weten dat Wim Kok al
vanaf het begin contacten heeft met Solidariteit.

Historisme
Je zou van dit soort opmerkingen over Wim Kok, halsafsnijders en eters uit de
subsidieruif, niet zeggen dat ze gemaakt worden door de schrijver die zo mooi schrijft
over wolken-communisten als Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst en die over
Ter Braak zei dat hij diens ‘open mindedness’ zo bewonderde: ‘De openheid en
ridderlijkheid waarmee Ter Braak bijvoorbeeld schreef dat hij plezier beleefd had
aan Dorp aan de rivier.’ Toch horen ze bij elkaar zoals het geruite pak en de sigaar
bij Evelyn Waugh - een naam die hier niet voor de show wordt genoemd.
Het is karakteristiek dat Van het Reve niet zo weg is van de boeken van Menno
ter Braak waarin die zich ook als historicus en een soort cultuurfilosoof laat kennen.
Van het Reve is het meest gesteld op zijn kritieken en de polemist Ter Braak. Dat is
consequent van iemand die geen enkele moeite lijkt te doen, consequent te zijn - hij
is het zo wel. Van het Reves afkeer van historisme loopt door al zijn essayistische
werk heen. Hij heeft het gemeen met de filosoof die hij het meest aanvoert ter staving
van zijn beweringen, Karl Popper, de schrijver van De armoede van het historisme.
Die onwil om de dingen in historisch perspectief te zien begon in zijn proefschrift
Goed en schoon in de Sowjet-kritiek, later uitgegeven onder de duidelijker titel
Sowjet-annexatie der klassieken. Deze annexatie sinds 1935 van Shakespeare,
Rembrandt, Tolstoi, Bach en vele anderen had plaats op ‘historische’ gronden: ze
werden zo gelezen dat ze ‘zo geen communisten, dan toch fellow-travellers’ werden.
In Het geloof der kameraden bestrijdt Van het Reve het historisch materialisme
omdat het schijnt te weten hoe de geschiedenis verloopt en zal verlopen. Door zijn
persoonlijke afrekening met het materialisme, de dialectiek en het historisme ontvouwt
Van het Reve tegelijk zijn eigen manier van denken. Het historisch materialisme,
dat zegt dat de ‘materie’ de ‘geest’ bepaalt, is onverdraaglijk omdat Van het Reve
de geest juist vrij en onafhankelijk van wat ook wil houden. De tot het historisch
materialisme behorende theorie omtrent de ‘causaliteit’ en aangaande het
‘determinisme’ worden met filosofische argumenten en met broodnuchtere Reviaanse
voorbeelden ontkracht.
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ПЯТНА́ ЦАТЬІЙ УРО́К - VIJFTIENDE LES
Магаѕи́н - D e w i n k e l

ПЕ́РВЬІЙ УРО́К - EERSTE LES
Карти́на - E e n p l a a t j e

De historisch materialistische theorie dat de werkelijkheid in de geest wordt
weerspiegeld tast de essentie aan van Van het Reves ideeën omtrent de geest: als van
die weerspiegeling sprake zou zijn, zou de menselijke geest niet iets anders over de
werkelijkheid kunnen denken dan die werkelijkheid wil. Het tegenspreken van de
werkelijkheid is van het Reves belangrijkste bezigheid. En dan: ‘Waarom moet een
ding dezelfde eigenschappen hebben als zijn weerspiegeling? In de “weerspiegeling”
van de Noordzee in het menselijk denken kan men niet verdrinken, in de Noordzee
zelf wel.’
Het is van een ijzeren logica dat Van het Reve in dit verband ook een aanhanger
is van Pascal, die van mening was dat als de neus van Cleopatra kleiner was geweest,
de wereld er heel anders zou hebben uitgezien. Aan de neus van Cleopantra komt
geen geschiedenis te pas. Politieke en economische historici die denken dat het
uitbreken van een oorlog belangrijke historische oorzaken heeft, die al dan niet
samenhangen met het verkrijgen van grondstoffen of afzetgebieden, vinden Van het
Reve op hun weg: ‘Mijns inziens wijst het nuchtere historische onderzoek in de
richting van Pascal, en in de richting van het spreekwoord dat kleine oorzaken soms
grote gevolgen hebben.’ Van het Reve is meestal voorzichtiger, maar dit keer voert
hij het grote geschut van het ‘nuchtere historische onderzoek’ aan om iets te beweren
waar, na de literatuurwetenschappers, de historici van wakker kunnen liggen.
De onhistorische en onafhankelijke relatie van het menselijke denken tot de
werkelijkheid ziet Van het Reve bij schrijvers die hem bevallen. Hij citeert in Een
dag uit het leven van een reuzenkoeskoes een zin uit een catalogus van een Gorter
en Roland Holsttentoonstelling die luidt: ‘Hun werk is een uiting van de geest, de
stijl, de sfeer die in die tijd bestond.’ Daar was volgens Van het Reve helemaal geen
sprake van: ‘Ze zijn net zo min het produkt van hun tijd, ze geven hun tijd net zo min
weer, ze zijn net zo min uit hun tijd te verklaren als een bloem te verklaren is uit de
grond waar hij groeit.’ Schrijvers, dichters en essayisten, is Van het Reves suggestie
in dit stuk, gedijen het beste als ‘tijd’ en ‘dichter’ langs elkaar heen schuiven, zoals
volgens hem het geval was met Gorter. Schrijvers waar Van het Reve wat voor voelt
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zijn over het algemeen langs-hun-eigen-tijd-heen-schuivers. Hij heeft zelfs een theorie
over Elsschot, waar niks van klopt, maar waarin beweerd wordt dat Elsschot in zijn
eigen tijd niet werd gewaardeerd omdat hij niet binnen de literaire consensus paste.
Nabokov en Evelyn Waugh schreven geen boeken aan de hand van de tijd en hadden
ook geen boodschap voor de tijd. Nabokov wilde, schrijft Van het Reve, geen boeken
maken ‘die inzicht verschaften in de psyche van hun hoofdpersoon, of in de psyche
van hele groepen, boeken die enige boodschap of enig engagement vertoonden,
boeken die “representatief” waren voor “deze tijd”’.

Zelfvertrouwen
Het is niet altijd even makkelijk om uit te maken of bepaalde opvattingen van Van
het Reve tot de hogere dan wel tot de lagere bekrompenheid behoren. Het komt nogal
eens voor dat hij ergens een mening over heeft zonder dat hij zich grondig in
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de materie heeft verdiept - en dat er dan ook bij zegt. Hij doet dat niet voor niets. Hij
kan een lang stuk schrijven over ‘Het leerstuk van de repressieve tolerantie’ zonder
een letter van Marcuse gelezen te hebben. Hij kan een recensie schrijven over het
Cuba-boek van Harry Mulisch zonder iets van Cuba af te weten, en hij kan de
literatuurwetenschap wegvagen op grond van het lezen van enkele bladzijden. Deze
instelling heeft alles te maken met zijn hogere bekrompenheid, die eruit bestaat dat
men zijn eigen indrukken, de eerste naïeve kennismaking met iets, niet moet
wantrouwen. Van het Reve vindt dat men de dingen moet nemen zoals ze zich
aandienen. Als iets niet deugt - bij voorbeeld wanneer iemand een ander de hersens
inslaat - dan wordt die ondeugd niet minder als blijkt dat hier allerlei psychologische
verklaringen voor zijn. Dat iets ‘historisch gegroeid’ is en ‘dat men zich moet
verplaatsen in de gedachtenwereld van mensen’ waar men het op het eerste gezicht
niet mee eens is, houdt Van het Reve voor een ‘opinion chic’. Ik ben geneigd deze
opvatting, als hij polemisch wordt gebruikt, tot Van het Reves hogere bekrompenheid
te rekenen, want het komt nogal eens voor dat hij op die manier opinies doorprikt
die algemeen voor vanzelfsprekend gehouden worden. Uren met Henk Broekhuis is
het boek waarin hij zulke vanzelfsprekendheden aan de orde stelt. De consequentie
van dit zelfvertrouwen is dat het wel eens te groot kan zijn voor het onderwerp, zoals
in de discussie over de evolutietheorie en in het geval van de literatuur-wetenschap.
Wel schept hij door deze manier van doen veel consternatie en verwarring, en ik zou
liegen als ik dat niet wat waard vond. Wat Van het Reve ontbreekt zijn ‘second
thoughts’, de bereidheid zich te verplaatsen in de gedachtenwereld van mensen
waarmee hij het ‘at first thought’ niet eens is, zodat ze in ieder geval ‘begrijpelijk’
worden.
Op de vraag of Karel van het Reve toch niet ‘oergeestig’ is, antwoordde H.A.
Gomperts eens: ‘Nou, oergeestig, geestig. Weet je wie oergeestig is? Zijn broer.’
Het is een perfecte typering. De geestigheid van Karel van het Reve zit in zijn aanpak:
de zorgvuldig gekozen voorbeelden om zijn ‘theorieën’ te illustreren zijn
broodnuchter, de woorden die hij tussen aanhalingstekens zet worden alleen daardoor
al belast met hoon - zoals zijn broer indertijd hoofdletters gebruikte en daarmee een
geestig-verheven effect bereikte. Met sardonisch genoegen gebruikt Van het Reve
bekende namen die helemaal niet ter zake zijn. Over de uitdrukking ‘Zo heer, zo
knecht’ schrijft hij in Uren met Henk Broekhuis: ‘De uitdrukking zelf is in strijd met
de Nederlandse syntaxis. Je kunt niet “zo minister, zo staatssecretaris” zeggen of “zo
Paul, zo Marcus”.’ Van het Reves geestigheid is terloops, het is iets in zijn zinnen.
In de zin ‘Maar waarom zou Haydn mij - die hij helemaal niet kende - deelgenoot
maken van zijn gevoelens?’ is het gedeelte tussen gedachtenstreepjes iets bijna
normaals, en toch is het niet zonder komisch effect. Die terloopsheid weet Van het
Reve te handhaven, hij is iemand die veel aandacht heeft voor het effect dat je met
taal teweeg kunt brengen. Lezers van zijn boeken hebben bij herhaling kunnen lezen
dat het er bijna altijd op neerkomt dat men woorden op een onverwacht moment
moet gebruiken. Dit brengt hem er echter niet toe deze kennis in elk stukje te
gebruiken. Onlangs begon hij een van zijn ‘fragmenten’ met een sterke en
onverwachte zin: ‘Tijdens de honderd dagen (ik weet niet hoe je een restaurant moet
binnengaan, noch hoe je een sigaar bij je oor moet laten kraken, maar ik weet wel
hoe je een alinea kunt beginnen) - tijdens de honderd dagen heeft Benjamin Constant
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blijkbaar met Napoleon meegedaan.’ De eerste alinea van het volgende fragment
heeft echter weer niets bijzonders, en toch is het alsof ook dat daardoor iets bijzonders
meekrijgt.

Bij Van het Reve werken de dingen zo: hij is tegen het historisme, maar als
compensatie geeft hij de lezer zijn ‘ideologische antropologie’, een scherpe aandacht
voor de manier waarop gedacht wordt in de tijd waarin hij zelf leeft. Hij is tegen
symboliek, allegorie en psychologie in literatuur, maar hij compenseert het met vele
korte en lange essays over hoe schrijvers te werk gaan en met scherpe aandacht voor
de elegantie van gedachten en zinnen. Hij heeft een afschuw van het soort pathos
dat men kan vinden bij André Malraux en Ernest Hemingway, maar daarvoor biedt
hij Elsschot, Multatuli, Toergenjev en Tsjechov in ruil aan, schrijvers die
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‘zonder versiering’ schrijven.
Ik denk dat het een vreemd soort orginaliteit is waardoor Van het Reve de aandacht
van de lezer vast weet te houden. De manier waarop hij denkt is op het eerste gezicht
niet zo bijzonder. Het geheim en de charme zit in het gewone van dat denken. Het
is als met die doodgewone, eigenlijk te vage begrippen als waarheid, fatsoen et cetera.
Normaal vallen ze nauwelijks op in de zee van woorden, behalve als iemand als Van
het Reve opmerkt dat er slordig mee omgesprongen wordt. Het is als met dat beruchte
wc-papier. Van het Reve kon dat nergens krijgen in Rusland, toen hij daar een jaar
woonde. Iets gewoners als wc-papier bestaat er nauwelijks, maar het moet voor hem
iets geweest zijn als de waarheid, het fatsoen, die kon hij daar ook niet krijgen.
De twee potten pindekaas waarmee Van het Reve naar Rusland ging bevatten wel
pindakaas - hij leeft er bijkans op - maar het waren ook metaforen: die pindakaas
stond voor alles wat er in Rusland niet was en waarvan het, zonder aan de historisch
gegroeide omstandigheden te denken, onredelijk was dat het er niet was. Het gewone
is is het bijzondere bij Karel van het Reve: niet de heroïek van Malraux, maar de
kaas van Elsschot.
■

ВОСЕМНА ДЦАТЫІЙ УРО́К - ACHTTIENDE LES
Ле́то - D e z o m e r

Het werk van Karel van het Reve
Goed en schoon in de Sowjet-kritiek. Proefschrift, 1954
Sowjet-annexatie der klassieken. Handelseditie van het proefschrift, 1954
De ‘ouderwetse roman’ in Rusland. Oratie, 1957
Twee minuten stilte. Detective, 1959
Nacht op de kale berg. Roman, 1962
Rusland voor beginners, 1962
Syberisch dagboek, 1966
Het geloof der kameraden, 1969
Met twee potten pindakaas naar Moskou, 1970
Marius wil niet in Joegoslavië wonen, 1970
Lenin heeft echt bestaan, 1972
Uren met Henk Broekhuis, 1978
Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid, 1978
Een dag uit het leven van een reuzenkoeskoes, 1979
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Vertalingen, uitgaven:
Konstantin Paustowkij, De baai van Kara Boegas. Vert. uit het Duits, 1935
Konstantin Paustowkij, Kolchis, het land der nieuwe Argonauten. Vert.
uit het Duits, 1937
Eenvoudig Russisch leerboek. Naar G. Thier, 1946
Russisch lees- en themaboek, 1947
Anatoli Martsjenko, Wat ik zeggen wou. Vert. uit Russisch, 1969
Waarde Kameraad. Brieven en telegrammen van Pavel Litvinov, 1967
Andrej Amalrik, Niet begeerde reis naar Siberië, 1969
I.S. Toergenjev, Verzameld werk (Vertaling, samen met anderen), 1955
Rusland hoe het was. Een merkwaardige verzameling foto's, 1976
David Koker, Dagboek geschreven in Vught, 1977
Alexander Poesjkin, Het schot, 1978
De meisjes van Zanzibar en andere Russische gedichten uit de twintigste
eeuw, 1979
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‘Ik ontdekte dat mijn manier van denken niet in de samenleving
paste’
De verantwoordelijkheid van Doris Lessing
The Making of the Representative for Planet 8 door Doris Lessing
Uitgever: Jonathan Cape, 145 p. f32,60 Importeur: Keesing
Nienke Begemann
Zoals bekend was Doris Lessing eind maart op een publicity-tour in Nederland. Ze
gaf interviews, werd gefotografeerd en hield een informele discussie in The Britisch
Council. De volgende dag spraken Hanneke Groenteman en ik ongeveer twee en een
half uur met haar in haar hotelkamer. Het was een wonderlijke middag: zowel
Hanneke als ik waren gewaarschuwd voor haken en ogen, voorbereid op afweer en
niet op de gemakkelijke, ruime uitwisseling van gedachten die er ontstond en die
eindigde in tevredenheid, hilariteit, en een heel hartelijk afscheid.
In Hanneke Groentemans programma Hoor Haar is veel van de politieke strekking
van ons gesprek al te horen geweest: Lessings boosheid over slechte journalistieke
praktijken, haar teleurstelling in de ontwikkeling van de feministische beweging,
haar acties om tegen het getij van de vredesbeweging in mensen bewust te maken
van de noodzaak van burgerbescherming tegen atoom- en ander biologisch of
chemisch gevaar, en haar eigen moeilijke ontwikkeling van politiek activiste tot
iemand die alleen nog effect verwacht van de ‘acties’ van individuen en van kleine
groepjes burgers. In dat gedeelte van ons gesprek hamert ze voortdurend op de
noodzaak van het verzamelen van feiten, en op de noodzaak van rationeel denken
over oorlog, geweld en de barbarij van de wereld waarin we leven en die we ons
ongemerkt eigen hebben gemaakt - in plaats van er alleen met grote, liefst massaal
beleefde emoties tegenaan te gaan.
Voor een zorgvuldig lezer van haar werk is dit alles niet nieuw: haar hele oeuvre
ademt een weliswaar eigenzinnige maar daarom niet minder scherpe analytische en
constructieve instelling. Ieder boek is een poging niet alleen om problemen af te
schilderen en te definiëren, maar ook om tot antwoorden, oplossingen te komen.
Als we die middag over haar literaire werk praten, vooral over haar laatste serie
Archives of Canopus in Argos, de zeer afwisselende reeks space-fiction romans,
waarvan sinds 1979 vier delen zijn verschenen (en drie inmiddels in het Nederlands
zijn vertaald), grijp ik de kans om haar ten slotte toch maar onomwonden de vragen
te stellen die me al lang bezighouden. Tijdens de Britisch Council-discussie had ze
al gezegd dat de kosmologie die in Shikasta, het eerste deel van de serie, werd
gepresenteerd, is gebaseerd op ideeën uit de verschillende bijbels die de wortels van
onze beschaving zijn, het Oude en Nieuwe Testament, de apocriefen, en de koran,
en dat het hoog tijd is dat we ons opnieuw verdiepen in die teksten, liefst zonder de
belasting van de christelijke traditie. (Voor het christendom, ‘a particularly intolerant
and repressive religion’, heeft ze geen goed woord over, niet alleen vanwege de
wandaden die in de loop van de geschiedenis door de christelijke kerk zijn begaan,
maar vooral omdat de priester-hiërarchie de kudde zo stelselmatig heeft geterroriseerd
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dat we nog steeds gevangen zitten in irrationele vormen van denken en handelen door het systeem van beloningen en straffen, hier of in het hiernamaals, nog altijd
onbekwaam om ons te verdedigen tegen indoctrinatie en brainwashing.)

Doris Lessing, tekening David Levine

Mythen
Op vragen naar de betekenis van de afgezanten van ‘Canopus’, die als hemelse
ambassadeurs, leraren en voorbeelden naar de werelden worden gestuurd die onder
Canopus' heerschappij horen, antwoordde ze, tijdens de discussie, zakelijk en afwerend
dat dat idee een vertaling is van de figuur van engelen die in alle heilige teksten
voorkomen, en dus niets nieuws bevat. Nu zeg ik haar dat ik wel inzie dat de
kosmologie van Shikasta en The Sirian Experiments wordt gepresenteerd als een
fabel, een parabel of een metafoor, maar dat ik toch sterk het gevoel heb dat de kern
van die kosmologie iets is dat voor haar een letterlijke betekenis heeft, een betekenis
die verder gaat dan metaforiek, en die zich daardoor niet laat bewijzen of zelfs
bediscussiëren.
‘Ja,’ zegt ze, ‘dat is gedeeltelijk waar. Ik probeer niet om onder een uitdagende
vraag uit te komen - het is gedeeltelijk waar omdat ieder boek anders is en daarom
veranderen de metaforen steeds. Shikasta begon met het idee dat in de verscheidene
bijbels voorkomt, van op God gerichte mensen, hoe je dat ook wilt noemen, die van
tijd tot tijd de mensheid zeggen, God wil
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dat je dit of dat doet. Dat is de taal van die bijbels. Ik gebruik een andere taal, of
dialect. Dat idee komt dus in alle heilige mythen van de mensheid voor, en daarom
is het meer dan alleen maar beeldspraak. Ik denk inderdaad dat het een hoogst ernstige
vraag is, of deze wereld in feite niet op de een of andere manier geleid wordt. Maar
ik bedoel natuurlijk niet door Canopus, dat is een metafoor, geloof me! Dit moet ik
heel duidelijk zeggen, want ik krijg brieven van wanhopige, dol gedraaide jonge
mensen, waarin ze schrijven “Vertel me, Mrs Lessing, wanneer landen de
ruimteschepen?” Hartverscheurend, beangstigend. Dus ik zeg dit er altijd bij, want
ik wil niet bijdragen aan de algemene publieke verwarring.
Ik denk dus dat het op zijn minst waarschijnlijk is dat mythen die zo wijdverbreid
zijn, en zo'n lang leven hebben, meer bevatten dan alleen poëzie. Ik vraag me
inderdaad af of we in feite niet beter toegeruste adviseurs hebben dan we weten.’
Heeft U daar ook ervaring mee?
‘Het probleem is dat vreselijke gebied van sekten en goeroes, waar ik echt bang
voor ben geworden, dat zijn mijn ergste vijanden. Ik word aldoor benaderd door
mensen die ik erg gevaarlijk vind en die jonge mensen allerlei verkeerde ideeën
voeren. Goeroes verspreiden zich als paddestoelen, en vinden dat ze iedereen kunnen
vertellen hoe ze moeten leven. Ik word er erg ongelukkig van als ik bij dat gezelschap
word gerekend. Want daar hoor ik niet. Die sekten veroorzaken een vreselijke
hoeveelheid psychische stoornissen.’
U bedoelt het anders - u hebt het gevoel dat er een serieuze mogelijkheid bestaat dat
er onbekende bronnen van leiding zijn?
‘Laten we het God noemen, zoals het vele duizenden jaren genoemd is, maar ik
zit dan wel met het christendom. Goed en kwaad, God, dat zijn bedorven woorden.
Wat betekent God? Ik vraag maar!’
Dan begint ze te vertellen over haar studie van het soefisme, en de moeilijkheid
om daar mededelingen over te doen.
‘Je kunt niet anders zeggen dan: het is niet dit en niet dat, we voelen ons geen
elite, we dragen geen vreemde kleren, we zijn allemaal heel stevig verankerd in onze
maatschappij. Ik studeer nu al twintig jaar lang bij Idries Shah in Londen, en dat is
nog steeds een lange reeks verrassingen, helemaal niet wat ik verwachtte toen ik
eraan begon, en heel erg moeilijk. Hoofdzakelijk omdat je aldoor troostende ideeën
en illusies armer wordt. Ik weet wel dat ik de woorden die ik aan het begin van deze
ervaring gebruikte, ook nu zou kunnen gebruiken, maar dat ze iets totaal anders
zouden betekenen. Dus, in het begin zei ik, ietwat luchthartig, ik ben bezig met een
mystieke queeste, en dat zou ik nu ook kunnen zeggen, hoewel ik er een beetje om
moet lachen, maar nu begrijp ik het zo anders, nu staan die woorden voor iets heel
prozaïsch, en voor heel hard werk. Ik moet dit duidelijk zeggen, want ik wil geen
bijdrage leveren aan de verwarring, ook niet over de “starry-eyed stuff of mysticism”.
Ik heb zeker ervaren dat er mensen in de wereld zijn die oneindig wijs zijn op
onverwachte manieren, niet het soort van “O Mijn Kind, dit is de geopenbaarde
waarheid”, helemaal niet. Wat Shah bij voorbeeld tegen zijn leerlingen zegt zijn
dingen zoals, oké, het duurt lang, geen mystiek-in-een-week, je moet zitvlees hebben,
en je moet je houden aan wat ik onderwijs, niet omdat dat de enige waarheid is maar
omdat ik het onderwijs en omdat je geen disciplines door elkaar moet gooien. En in
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dingen zoals deze zijn jullie in het Weten buitengewoon gulzig, jullie hebben geleerd
dat je overal recht op hebt, en dat je alles kunt krijgen wat je wilt, en ik leer je het
tegenovergestelde, dienen, niet graaien. En dat is allemaal gemakkelijk gezegd, maar
het is moeilijk om te doen, en helemaal niet opwindend.’
Maar het soefisme inspireert u wel tot het schrijven van uw boeken?
‘Het meest soefistische boek dat ik heb geschreven is The Golden Notebook, maar
dat ontdekte ik pas later. Ik schreef dat boek lang voor ik überhaupt van mystiek had
gehoord. Ik heb de soefi-ideeën, gezocht, gevonden, omdat ik op bepaalde manieren
dacht, niet omgekeerd. Wat er gebeurde was, dat mijn manier van denken helemaal
niet in deze samenleving paste, en toen ik The Golden Notebook schreef, ontdekte
ik dat. Ik heb een boel geleerd toen ik dat boek schreef, over me zelf, en over hoe ik
dacht, en hoe oneens ik het was met wat ik “het pakket” noem. Het westerse pakket
houdt in dat je een materialist bent van een of ander soort, dat je waarschijnlijk ook
een marxist bent van de een of andere richting, dat je het filosofische idealisme
veracht, opwaarts en voorwaarts met de materiële vooruitgang, enzovoort, en ik
merkte dat ik het daar na een tijdje absoluut niet mee eens was. Dus het ging
andersom, ik schrijf niet anders door het soefisme, maar ik zocht het soefisme omdat
ik anders schreef en uit moest vinden hoe dat kwam.’

Vijandigheid
We praten verder over hoe ze haar rol als schrijver ziet - ‘als deel van een organisme,
dat de functie heeft hardop te denken, ieder over zijn eigen onderwerp’ - en over
haar reacties op de agressie en neerbuigendheid die haar laatste boeken hebben
teweeggebracht bij de meeste critici. Die agressie verbaast haar niet, niet na wat haar
is overkomen toen The Golden Notebook uitkwam.
‘Er waren een paar mensen die het mooi vonden, maar over het algemeen waren
de besprekingen ongelooflijk vijandig, dwaas en onbenullig. Iedereen is dat nu
vergeten, en het is nu een soort heilige witte koe geworden die daar op een plank zit.
Ik begrijp de vijandigheid heel goed. Ten eerste houd ik me niet aan de regels, dat
heb ik nooit gedaan, en dat zeg ik ook. Tenslotte zijn het hoofdzakelijk de academici
die de regels vaststellen, en ik heb altijd heel hard en duidelijk gezegd dat ik niet
veel geduld heb met de meeste academici, ik zeg niet allemaal - dus vijanden kan ik
verwachten. Maar ik denk graag dat ik een professional ben, dat ik weet hoe ik binnen
het literatuurbedrijf kan functioneren, koeltjes, dat ik het kan gebruiken voor goede
doeleinden, zoals om jonge schrijvers te helpen, die niet goed verzorgd worden. Over
mijn recensies ben ik al lang niet meer emotioneel - het is een ironische bezigheid,
het lezen van recensies, zeker als je de schrijvers ervan kent.’
Via vragen van mijn kant over Arthur Koestler, een andere rebel, voor wie ze ‘the
greatest possible admiration’ voelt, hoewel ze geen heil ziet in zijn oplossing voor
de mensheid, het dagelijks consumeren van een eenvoudige pil om de agressie binnen
de perken te houden (‘maar hij is een pessimist, ik ben een optimist’), komen we op
het geloof in een leven na de dood, dat net als het bestaan van afgezanten van
‘Canopus’, een hoeksteen is in haar manier van denken.
Tot haar eigen hilariteit en die van ons zegt ze met een precies stemmetje, ‘the
evidence would seem to suggest that there is life after death’, en dan ernstiger, ‘er
is een enorme hoeveelheid bewijsmateriaal, en al heel lang. Ik verheug me best op
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de dood. Ik ben nieuwsgierig. Zoals Stevie Smith, herinneren jullie je die? Die wordt
merkwaardigerwijze altijd geciteerd als een felle agnoste, maar vlak voor haar dood
schreef ze een brief aan de New Statesman, waarin ze zei, ze was toen al heel ziek,
“Ik kan haast niet langer wachten met doodgaan, ik wil al die Kracht en Heerlijkheid
zo graag zien.” Lief hè?’
Zo eindigde een vrolijke, openhartige en zeer gevarieerde middag, tot tevredenheid
van ons alle drie.

Taboes
Hoe dit alles in te passen in een ‘literaire’ benadering en beoordeling van Doris
Lessings werk? Ik ben ook maar een academisch gevormd lezer, gewend me aan
regels te houden. Maar ook ben ik aldoor geshockeerd geweest door de emotionele
afwijzing van haar werk, en door de achteloze oneerlijkheid waarmee dat gebeurt:
er is bijna geen criticus die het nodig, laat staan noodzakelijk vindt om haar ideeën
uiteen te zetten, eropin te gaan, of aan te tonen dat ze niet aan bepaalde maatstaven
voldoen. Sinds de Archives, eigenlijk ook al daarvoor, naar aanleiding van boeken
als Memoirs of a Survivor, wordt Lessing in het wilde weg beschuldigd van naïveteit,
van zweverigheid, soefistisch deraillement, enzovoort, ook door recensenten die haar
eerdere werk bewonderen. Ik vind dat vreemd en een beetje trouweloos. Doorbreekt
ze zoveel taboes?
De emoties lopen zo hoog op dat er over de knappe techniek van de laatste boeken,
de vondsten, zoals de stemmen van de merkwaardige vertellers die ze opvoert, de
inventiviteit waarmee ze in haar fabels haar ideeën tot leven brengt en hele werelden
uit het niets schept, ook nauwelijks meer een waarderend woord wordt gezegd, ook
niet door critici die pretenderen academische objectiviteit na te streven.

Kunstenaar van conceptual art die zich bedacht heeft en vliegen strooit

Ik vind dat de ideeën van schrijvers binnen het kader van hun werk horen te worden
getest op innerlijke coherentie, gevaarlijkheid en intellectuele eerlijkheid. Tegen Les-
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sings ideeën over wat het leven op deze aarde inhoudt voor mannen, vrouwen,
kinderen en dieren in de meest uiteenlopende situaties, over de relaties tussen mannen
en vrouwe, ouders en kinderen, over oorlog en geweld, over het leren dat ze als onze
meest wezenlijke activiteit ziet, en over onze onderworpenheid aan
sociologisch-psychische processen die we maar zeer gedeeltelijk kennen en maar
half willen ontdekken, tegen die ideeën valt op rationele gronden niet veel in te
brengen. Ze worden trouwens niet dogmatisch of doctrinair gebracht, maar altijd
doorgewerkt, doorgedacht in het raamwerk van fictie. Voorlopiger kan het niet. Dat
ze zo gemakkelijker worden, is daarmee niet gezegd. Ze bieden ook geen eenvoudige
opluchting of troost - wel ruimte om te denken.
De verantwoordelijkheid die Lessing daarmee op haar schouders neemt, ziet ze
heel goed onder ogen, dat bleek ook duidelijk in ons gesprek. Gevoel van
verantwoordelijkheid voor wat er in de wereld in het algemeen, en speciaal de hoofden
van haar lezers gebeurt, is misschien wel de sterkste drijfveer in haar werk. En dat
is een verschijnsel dat niet past in de laatromantische, esthetiserende, in wezen
onverantwoordelijke kunstopvatting van vele recensenten. Zelf maakt ze zich er niet
druk om: ‘Ik verzeker je dat dit over vijf of tien jaar allemaal vergeten zal zijn,’ zegt
ze geruststellend.

Kou en honger
The Making of the Representative for Planet 8 is een kort boek, bijna een novelle.
Het wordt gevolgd door een nawoord, dat ook slaat op haar vorige boek, The Sirian
Experiments; het is een lang essay over een van Lessings favoriete onderwerpen: de
vraag hoe het komt dat de waarheden van dit jaar de leugens van het volgende jaar
zijn, hoe ideeën zich verspreiden, hoe mensen reageren op wat ze door de tijdgeest,
of hoe je dat ook wilt noemen, voorgeschoteld krijgen. Ze noemt dat een sociologisch
probleem, en dat is het ook. Het essay is gecentreerd om de wisselvalligheden in de
reputatie van Scott, de Engelse ontdekker van de Zuidpool, die in haar jeugd nog
werd gezien als een grote Britse held, en nu hoe langer hoe erger wordt verguisd als
een fanatieke, in klassetermen denkende, Brits-nationalistische reactionair, die
onverantwoorde risico's nam met zijn eigen leven en dat van de leden van zijn
expeditie. Het essay is haast sluw geschreven, en is een passend commentaar op de
roman die eraan voorafgaat, al moet er wel even worden nagedacht om het essentiële
verband tussen de twee werken te zien.
De roman, gesproken door een verteller ‘aan gene zijde’, begint met de zin ‘You
ask how the Canopean Agents seemed to us in the times of The Ice’, en eindigt ook
zo. Het verhaal van het ijs is het antwoord. Anders dan in vorige boeken is Canopus
niet langer het bijna oppermachtig heersende centrum van het universum, maar een
verre ster, die ook onderhevig is aan hogere machten en aan de toevallige
veranderingen in de constellaties in de ruimte. Canopus blijkt niet bij machte om
Planeet 8 te redden als er plotseling een ijstijd aanbreekt, die de oorspronkelijk rijke,
milde en groenvruchtbare wereld verandert in een gigantische ijsklomp waarop alle
leven uitsterft. Lange tijd geeft Canopus adviezen aan de bewoners over hoe ze de
kou kunnen trotseren en overleven; de afgezant Johor (die ook in eerdere boeken
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voorkomt) belooft dat ze met ruimteschepen gered zullen worden en overgebracht
naar Shikasta, de aarde. Maar Shikasta is niet in een conditie om hen te te kunnen
ontvangen. Langzaam moet iedereen beseffen dat de ruimteschepen niet zullen komen,
dat er geen verlossing komt op de manier die men zich had voorgesteld. Wie wel
komt en tot het eind bij hun blijft is Johor, de Agent. Samen met de mensen, de
Vertegenwoordigers, die hij tot het laatste toe blijft onderwijzen en steunen, sterft
hij - niet aan een kruis, als zoenoffer - maar net als zij in de kou en honger van de
laatste dagen.
Wat Doeg, de verteller, (een van de vijf ‘ministers’ van de Vertegenwoordigers
van de planeet, een soort minister dus), leert in die laatste dagen is Lessings analyse
van individualiteit en persoonlijkheid naast en tegenover de gedeelde biologische
identiteit van de menselijke soort. Ze doet dat op haar eigen speelse filosofische
manier, ondogmatisch, gebruik makend van poëtische beelden uit bij voorbeeld de
nucleaire fysica. De immense afstanden tussen de kleinste hypothetische deeltjes
van het atoom vult ze, als hypothese, met de ook nooit geobserveerde bewegingen
van de menselijke emoties, en met het gevoel van eigen identiteit; tegelijk bestrijdt
ze het kleinere individualisme dat ons allemaal doet aannemen dat onze
droomwerelden uniek zijn, dat alleen wij zelf wakker worden met het gevoel, ik ben
er, dit ben ik, waar ik ook ben.
Filosofisch gezien gaat het om het oude probleem van de perceptie. De
achttiende-eeuwse bisschop Berkeley postuleerde dat dingen buiten ons niet bestaan
behalve op de momenten waarop we ze waarnemen - Lessing draait die positie om.
Als we dingen niet kunnen waarnemen, weten we niet of ze bestaan of niet, en om
vooruit te komen in ons denken, moeten we wel hypothesen opstellen over de realiteit.
En omdat ze een roman schrijft, niet een natuurwetenschappelijk werk, neemt ze de
vrijheid om hypothesen op te stellen die niet getoetst kunnen worden. Dat het om
hypothesen gaat, is zonder meer duidelijk uit het feit dat de verteller schrijft vanuit
een andere wereld of dimensie dan zelfs Planeet 8, en bovendien heeft de hele roman
de structuur van een droom, met de daarbij horende onwaarschijnlijkheden en
incongruïteiten, bij voorbeeld in het verloop van de tijd. Van intellectuele slordigheid
of oneerlijkheid is dus geen sprake.

Kort bezoek
Het lezen van The Making of the Representative for Planeet 8 is geen aangename
ervaring - de kou, het ijs en de sneeuw kruipen in je botten, zoals ze ook in Lessings
botten kropen toen ze het boek schreef. Ze heeft meerdere malen gezegd dat dit boek
een ‘act of grief’ is, en dat ze niet weet uit welke laag van haar zelf het voorkomt.
Maar tegelijkertijd is het, althans in mijn ogen, een poging om ons een hart onder de
riem te steken. Doeg-Lessing vervult in dit boek in zekere zin de plicht die we allemaal
hebben: vroeg of laat staan we allen aan het bed van stervende geliefden, die we hoe
dan ook willen steunen gedurende de laatste verandering, ook al zijn we onwetend
over wat er zich eigenlijk afspeelt.
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Bronson Daniels, die er nog twee wil nemen, wordt nagedaan door zijn hond Leonard

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

11
Het essay achter in het boek over Scotts fatale expeditie van 1910-13, gaat ook over
een ander lid van het team, Wilson, de morele ziel van die groep even moedige als
geëxalteerde ontdekkingsreizigers. Wilson was medicus, bioloog, kunstenaar,
ontdekkingsreiziger en schrijver, en geliefd en bewonderd door iedereen die hem
kende, ook als jongeman en student. Hij maakte ook fouten, zoals een haast suïcidale
tocht op zoek naar eieren van de keizer-pinquin, die nodig waren in Engeland als
materiaal voor de bestudering van de biologische evolutie. Maar voor zijn tijdgenoten
was Wilson niet alleen een held, maar ook een voorbeeld - zoals een van zijn biografen
schreef: ‘Niemand kon hem leren kennen zonder er beter van te worden, en weinig
mensen hebben het geluk om zo diep te worden bemind door hun vrienden.’
Lessing ziet hem als een man die alle kwaliteiten van een heilige had. ‘What do
saints possess in the way of strengths, love of God, self-tamings, love of their fellows,
that Wilsons did not possess?’ Misschien was hij ook wel ‘een heel klein beetje
krankzinnig’. Ze denkt dat zijn bron van kracht zijn persoonlijke geestelijk leven
was, waarover hij nooit sprak met zijn collega's, maar dat na zijn dood werd ontdekt
in zijn brieven en dagboeken. Daar schreef hij bij voorbeeld: ‘Hier hebben we geen
blijvende plaats - en ik voel dat sterker nu ik ouder word en er nog maar zo weinig
dagen om te dienen, om te doen en te maken, voor me liggen, en ook achter me. Het
is verbazingwekkend en zeer raadselachtig als je probeert na te denken over wat het
doel is van ons korte leven op aarde - maar een kort bezoek - en hoe noodzakelijk
het is dat dat doel wordt uitgebeeld in het effect dat we hebben op het kleine stukje
van de wereld waarmee we in contact komen.’
Zo grijpt alles in elkaar, Shikasta, Canopus, Johor, Planeet 8, en ons gesprek die
middag in maan. Misschien zoekt iedereen zijn eigen voorbeelden, vindt iedereen
zijn eigen leraren en misschien zelfs afgezanten. In het laatste citaat dat Lessing van
Wilson geeft, staat iets dat haar zelf - ouderwets en revolutionair als ze is - in mijn
ogen passend definieert: ‘Iedereen is veel te bang of te zelfzuchtig om “Don
Quichotterig” te zijn, zelfs in kleinigheden. Iedereen leeft volgens vaste regels, de
wetten van de Samenleving, of de wetten van het land, of de wetten van de Kerk,
terwijl niemand door iets anders is gebonden dan de wet van zijn eigen geweten.’
■
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Een schrijver in Arcadia
Paul de Wispelaere tussen tuin en wereld
Mijn huis is nergens meer door Paul de Wispelaere Uitgever: Manteau
264 p. f20,90
Jacques Kruithof
Begin maart werd de driejaarlijkse Belgische staatsprijs voor proza, te vergelijken
met de P.C. Hooftprijs, toegekend aan Paul de Wispelaere. Het eerbewijs gold in het
bijzonder zijn roman Tussen tuin en wereld, die in 1979 verscheen.
Voor de Nederlandse lezer is De Wispelaere lange tijd geen romancier van naam
geweest. Al sinds de jaren zestig was hij een goede bekende, maar dan als criticus,
bij de vroegere kwaliteitskrant Het Vaderland, en als essayist. In die hoedanigheden
is hij al eens door de Maatschappij der Nederlandse letterkunde bekroond: zijn werk
vanaf de bundel Het Perzische tapijt (1966) verscheen in de hoogtijdagen van Merlyn
en van de ‘close reading’; het viel op door gedegen analyse, grote belezenheid en
nauwgezette verantwoording.
Ik denk wél dat indertijd de overeenkomsten met de kritiek van bij voorbeeld Kees
Fens meer nadruk hebben gekregen dan de verschillen. De Wispelaere heeft zich
zelf altijd in de eerste plaats als schrijver beschouwd en gekenschetst; als de criticus
hier te lande het zicht op de romancier heeft belemmerd, dan ligt dat toch niet aan
de auteur, die de tweeëenheid steeds heeft beklemtoond.
Dat verschijnsel werd al heel duidelijk bij de publikatie, in 1970, voor
Paul-Tegenpaul, waaruit ook de verschillen met Merlyn onmiskenbaar bleken: er is
door onder anderen J.J. Oversteegen nogal ongemakkelijk op gereageerd. Deze
mengeling van dagboek, essay, verhaal, aantekening bij lectuur, politiek, enzovoorts,
paste niet bij de traditionele gescheiden posities van schrijver en lezer of criticus.
Ondanks dit boek leek het erop dat de romanschrijver De Wispelaere zijn tijd had
gehad; tenslotte dateerden Een eiland worden en Mijn levende schaduw al van
respectievelijk 1963 en 1965. Er kwamen nog verscheidene bundels essays en kritiek
uit: in 1968 Met kritisch oog, een jaar later Facettenoog, in 1976 een studie over
Louis Paul Boon. Daarnaast veel verspreid werk, de interviews in Een Vlaming bekijkt
Nederland (1972), en een piepklein boekje dat Een dag op het land heette, ook van
1976: het vertoonde eenzelfde mengvorm als De Wispelaere zes jaar eerder had
toegepast. In al die tijd geen spoor van een roman.
Achteraf blijkt dat boekje van zeventig pagina's smal formaat geen voortzetting,
maar een nieuw begin geweest te zijn: de voorloper of de kiem van het al eerder
genoemde Tussen tuin en wereld, en van de onlangs uitgebrachte roman Mijn huis
is nergens meer. In deze drie boeken ontpopt De Wispelaere zich niet als een heel
ander auteur dan in de voorafgaande jaren; ze trekken bekende verhaallijnen door,
variëren op vroegere thema's, en sluiten aan op eerder gebruikte vertelvormen. Nieuw
is dat het om plaatsbepalingen gaat die veel meer omvatten, en veel fundamenteler
zijn dan ouder werk: De Wispelaere blijkt in wezen een arcadisch schrijver.
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Paul de Wispelaere, foto Eddy de Jongh

Deze typering moet ik natuurlijk uitleggen. De arcadia is een heel oud genre, in
de klassieke literatuur en opnieuw vanaf de Renaissance. Het berustte op de
tegenstelling tussen de levenswijze aan het hof, in de stad, in de moderne tijd, en de
eenvoud van het herdersleven. Die tegenstelling kun je op allerlei manieren
formuleren: bederf tegenover zuiverheid, aanvechtbare beschaving tegenover
oorspronkelijke natuur. In Mijn huis is nergens meer heet het: ‘dit boek gaat over
mythe en geschiedenis, en hoe je daartussen in staat, over schoonheid en barbaren,
en hoe je daartussen moet kiezen...’ Er zijn legio plaatsen, ook in de andere twee
boeken, waarin deze tegenstelling met zoveel woorden wordt aangegeven of onder
enig aspect toegelicht.

Vernietiging
De Wispelaeres werk is een plaatsbepaling in een verscheurde wereld. Ik bezig voor
de omschrijving begrippen van de godsdiensthistoricus Mircea Eliade: er is een
tweespalt tussen een profane en een sacrale ruimte; de laatste wordt door de eerste
onophoudelijk met vernietiging bedreigd.
Voor het profane gebruikt De Wispelaere aanduidingen als ‘de geschiedenis’, ‘de
wereld’: hier ligt het domein van de mens die in naam van de civilisatie onderdrukt,
vervuilt, vernielt en doodt. Terwijl industrie en technologie korte metten maken met
de lucht, het water en het landschap, bederven ze ook de mensen. Niet alleen door
de arbeidsomstandigheden, ook door de hand- en spandiensten van kerken en politieke
partijen en andere huichelachtige organisaties die als ‘Moederlichamen’ worden
aangemerkt.

De tuin
De moeder is in de herinnering van de hoofdfiguur verbonden met onderdrukking,
burgerlijkheid en ideologie. Van jongsaf aan heeft hij zich verzet tegen haar, en tegen
de benauwende instellingen die zij voorstond: de maatschappelijke instituties die het
eigen denken geweld aandoen, en het individu op maat willen knippen voor een
stelsel, of het nu kapitalistisch of communistisch heet. De Japanse werknemer, bijna
een robot, dient als schrikbeeld. Zelfs de taal wordt aangetast door politici en media,
die de gevestigde wanorde goedpraten en camoufleren.
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Kat die het reuze naar z'n zin heeft op een feestje

Deze profane wereld blijft niet be-
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perkt tot ‘de stad’, waaruit men in de vroegere arcadia nog de wijk kon nemen, om
op adem te komen of om haar voorgoed de rug toe te keren. De vernietiging woekert
voort, en legt beslag op steeds meer ruimte. Vandaar dat het personage woedend,
minachtend, venijnig en slechts zelden ironisch van leer trekt, maar ook machteloos
moet toezien.
Dan is er, nog wel, de sacrale ruimte, vertegenwoordigd door ‘de tuin’, ‘de aarde’,
de natuur. Sedert Een dag op het land is de voornaamste locatie van De Wispelaeres
werk een oude boerderij, afgelegen, omringd door een tuin en talloze bomen, bewoond
door een personage dat schrijver is. Deze ruimte verwijst uiteraard naar de tuin die
in mythe, literatuur en kunst de mensheid als beeld of archetype vergezelt. Dikwijls
gebeurt dat expliciet: ‘hij was het domein van de eerste en de laatste mens’.
Tot het sacrale behoort tevens de tuin uit de jeugd van de hoofdpersoon, het terrein
van de vader, dat op gezag van de moeder ontruimd moest worden. Op een heel ander
vlak horen ook de literatuur, muziek en beeldende kunst hierbij, die in de ontwikkeling
van het personage ontsnappingsmogelijkheid en toevluchtsoord tegelijk zijn geweest.
En dan is er de vrouw, de geliefde die met oeroude woorden als ‘tuin’ en ‘bron’
bezongen wordt. In de beide romans gaat het om een liefde van jaren her: het meisje
is verdwenen, en nadien gestorven, maar de herinnering aan schoonheid en erotische
vervoering laat niet af.
In Een dag op het land is deze tegenstelling nog maar ten dele uitgewerkt. De
ik-figuur pareert er een aanval: van een meisje dat hem een vraaggesprek komt
afnemen in het verhaal, en van modieus links in het essay.
Pas Tussen tuin en wereld, met zijn plaatsbepalende titel, ontvowt De Wispelaeres
thematiek volledig. In de chaos van vervreemding en verval is leven niet langer
mogelijk; in de gewijde ruimte is het de mens nog gegeven, met zich zelf samen te
vallen en vanzelfsprekend te zijn. De beschrijving van de natuur en van de tuin
vroeger en nu, met een zeldzame kennis van planten, bomen en vogels, raakt af en
toe aan een mystieke ervaring. Ik bedoel dat in de beste zin van het woord: een gevoel
van tijdeloosheid, eenwording, oorspronkelijkheid, zoals je het tegenkomt van
Hadewijch tot Nescio, van Robert Musil tot Cees Nooteboom.
Mystiek van aard is buitendien in hoge mate de erotische verrukking, maar door
het verlies van de geliefde is daar een einde aan gekomen. Wel is het de hoofdfiguur
gelukt, de tuin uit zijn jeugd te ‘herstellen’; het weervinden van die erotische tuin
blijkt problematisch.
Destijds heb ik Tussen tuin en wereld besproken onder de kopregel ‘Met het oog
op de toekomst’. Te midden van profanering en zogenaamde vooruitgang bleef een
arcadia behouden: ‘het huis dat daar als een eiland in de omringende beschutting van
de laatste bomen ligt’, volgens de slotzin. Er deed zich ook een nieuwe, uitzonderlijke
geliefde voor, en bij alle ‘verlangen om onbereikbaar te zijn’ bewaarde de
hoofdpersoon zijn positie tussen de strijdige ruimten. Dat is de plaats van de
cultuurkritiek, de plek terzijde die het engagement van de intellectueel uitmaakt.
Nu, in Mijn huis is nergens meer, moet ook die laatste beschutting eraan geloven.
Een nieuwe, nutteloze autoweg en een industrieterrein rukken op; de meeste
boerderijen zijn al gesloopt, de bomen in meerderheid omgehakt. Nog even en het
enige resterende ‘reservaat’ van het sacrale wordt vernietigd en geasfalteerd. De
roman beschrijft de ondergang niet; in het fraaie filmische slot bevriest het tafereel:
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een kaal winters landschap, met de machines en vrachtwagens nog net buiten de al
onteigende grond van de verteller.
Het boek vertrekt vanuit een dubbele ordeverstoring: dat naderende einde, en de
komst van een jong meisje, dat een televisiefilm wil maken over leven en werk van
de schrijver, die door een en ander tot het schrijven van een volgend boek wordt
aangezet. Gevolg is, dat er tussen beleven en schrijven nauwelijks tijd verloopt: er
is geen vertelafstand, er zijn geen scherpe grenzen tussen schrijver, verteller en
personages. Het schrijven voltrekt zich met een verhoogd bewustzijn en wordt
voortdurend becommentarieerd; het verschil tussen verhaal en herinnering, literatuur
en werkelijkheid blijkt twijfelachtig.

Hetzelfde boek
Voor wie het werk van De Wispelaere kent, is dat geen verassing. Al zijn eerste
roman, nu bijna twintig jaar geleden, had als motto's het bekende citaat van Rimbaud:
‘Je est un autre’, en een uitspraak van Descartes: ‘Mundus est fabula’. Beleving,
geheugen, schrijven zijn halszaken in de literatuur van deze eeuw.
Karakteristiek voor De Wispelaere is ook de verwijzing naar lectuur, in

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

16
dit geval naar Dostojevski en Cesare Pavese (een aanhaling waaruit verwantschap
met Eliade blijkt); opvallend zijn ook de citaten van Indiaanse stamhoofden die, om
zo te zeggen net als de verteller, spraken vanuit een tot verdwijnen gedoemde sacrale
wereld. Nadrukkelijker dan anders verwijst het schrijvende personage naar vorige
boeken. Dat is bij voorbeeld in Mijn levende schaduw al eens vertoond, maar hier
zijn het ‘literatuurverwijzingen’: de lezer wordt geacht ze te kennen, of ze anders na
te slaan op dingen die hier niet nogmaals verteld kunnen worden.
In Mijn huis is nergens meer heeft De Wispelaere dus zijn vroegere werk
inbegrepen en ingelijfd. Dat onderstreept de uitspraak van zijn schrijvende, literaire
alter ego: ‘het wordt me steeds duidelijker dat ik al twintig jaar geleden aan dit boek
begonnen ben. Sinds die tijd heb ik eigenlijk steeds aan hetzelfde boek geschreven.’
Dat is ook de ervaring van deze lezer. Veel is bekend, maar veel is ook verhevigd,
toegespitst, om met Marsman te spreken: in een andere aggregatietoestand gebracht.
Bekend zijn vrij wat gegevens uit het levensverhaal, al worden ze weer gevarieerd
of een kwartslag gedraaid, en al blijken namen en gebeurtenissen aan andere
personages toebedacht dan in vorig werk. De samenkomst in een veelvoudige crisis
maakt een herijking ervan, en van het hele verleden, onontkoombaar.

Poëtisch
Wat het erotische thema aangaat, is de interviewster een vondst: het meisje blijkt de
dochter van de gestorven geliefde te zijn, haar reïncarnatie na al die jaren. De schrijver
zou in meer dan een betekenis haar vader kunnen zijn: zij is een verboden vrucht,
net als toentertijd haar moeder, net als een jeugdvriendinnetje dat in de compositie
van het boek als prefiguratie van de grote liefde dient. Met het verbod hebben
moederfiguur en ‘Moederlichamen’ weer van alles te maken. In de terugblik krijgen
de mogelijke beweegredenen van de geliefde om haar minnaar te verlaten, meer
aandacht dan in alles wat De Wispelaere tot nu toe schreef: hij vergroot er het raadsel,
maar suggereert er een persoonlijkheid mee.
Het ligt voor de hand dat de situatie die in de roman beschreven, en waarin de
roman geschreven wordt, ook de cultuurkritiek, de kern van de arcadia, verscherpt:
dit boek staat in het teken van de urgentie. De ontsnapping aan de instituties wordt
in het open einde verijdeld, en daarin herhaalt zich de uitkomst van de verbroken
liefdesverhouding: ‘het gevoel te hebben dat alles onder je wegzakt, dat iedereen je
de rug toekeert, de verpletterende zekerheid dat het eens in verrukking gevondene
vrijwillig afstand van je heeft gedaan en dat het nutteloos is om in je hele verdere
bestaan iets anders te vinden. Dat het verlorene datgene is wat je had gezocht en dat
verder zoeken geen zin meer heeft.’ Niettemin is er ook in Mijn huis is nergens meer
een tegenwicht, een troost zo men wil, die ligt in het schrijven zelf als laatste en door
niemand meer aantastbare verschansing. In wat opgetekend is, wordt een ‘levende
schaduw’ bewaard van de tuin die ontwijd is en van de intenties die zuiver zijn
gebleven. De schrijver heeft bovendien iemand voor wie hij schrijft. Net als in Tussen
tuin en wereld bedient De Wispelaere zich hier afwisselend van de eerste en de derde
persoon: dat wijst op fictie en frictie van schrijver en personages. Daarnaast is er een
ondubbelzinnige jij-figuur; als ik even leentjebuur mag spelen bij de
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literatuurwetenschap: De Wispelaeres werk kenmerkt zich tegenwoordig door een
geïntendeerde lezeres.
In de beide romans heet die jij-figuur Brigitte. De naam is gebruikt voor
verschillende personages, maar hun functie voor het schrijvende personages is
dezelfde: zij contrasteren met het geleden verlies, zij veroorzaken mededeelzaamheid,
zij zijn verbonden met het sacrale. Het is niet voor de mens weggelegd, de dingen
nog eens voor het eerst te zien, gloednieuw, en met een mystiek geluksgevoel, maar
het is al heel wat dat hij ze soms nog herkennen kan.
Nog één aspect van Mijn huis is nergens meer moet ik zeker aanstippen: het is een
hoogst poëtisch boek. Onconventionele verhalen maken doorgaans gebruik van
dichterlijke middelen: De Wispelaere hanteert ‘vertelrijmen’ van spiegelende,
herhalende of herhaalde passages, beelden, kleuren, muzikale frasen. In deze zeer
‘visueel’ vertelde roman versterkt dat nog het beeld van het bezwijkende arcadia.
De schrijver maakt verscheidene malen opmerkingen over de onvrede die hij voelt
met de tekst die hem uit de pen komt, en die, hoe kan het anders, nooit zo perfect
wordt als muziek, bij voorbeeld van Miles Davis. Naast de volmaaktheid houdt
natuurlijk niets stand, maar voor het overige wens ik hem tegen te spreken.
■
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Hogere bewustzijnsniveaus
C.I. Dessaur contra de kerk der rede
De droom der rede Het mensbeeld in de sociale wetenschappen Een poging
tot criminosofie door C.I. Dessaur Uitgever: Martinus Nijhoff, 286 p.
f39,50
J. van Heerden
Klagen is een vorm van argumenteren geworden in de wetenschap. In het polemische
werk van Chomsky is de meest voorkomende zinswending, dat hij door zijn
tegenstanders te kort gedaan wordt, ‘seriously misrepresented and misunderstood’.
Behavioristen vinden dat de officiële psychologie hen op hondse wijze heeft
afgedankt, marxisten achten zich gemanipuleerd en humanisten beweren dat zij terug
verwezen worden naar de ulo. Iedereen voelt zich miskend. Een deel van de
wetenschappelijke progressie bestaat uit een steeds gedetailleerder requisitoir tegen
de officiële wetenschap, maar niemand weet wie dat is. Popper is het zeker niet, maar
wie dan wel?

Man die juist een kat wegslingert, betrapt

Ik zou het ook niet precies weten. Wel vallen mij een paar dingen op. In de eerste
plaats dat het merendeel der klagers zelf heel weinig onderzoek doet, wat naar aard
en inhoud ambachtelijk en vaak zeer frustrerend is. Het lijkt alsof men daar pas mee
wil beginnen als het ongelijk van al die anderen is vastgesteld. In de tweede plaats
dat men over het algemeen veel te hoge verwachtingen heeft van de wetenschap. Dat
is mogelijk te wijten aan de popularisering, die slechts de spectaculaire successen
van de wetenschap vermeldt of aan de wetenschapsfilosofie, die accentverschuivingen
in de wetenschap toelicht aan de correctie die Einstein aanbracht in het werk van
Newton. Zo iets moet in principe toch elke dag kunnen, zeker wanneer de
maatschappij daar zo dringend om vraagt? Ik denk dat aan de subcultuur van litanieën
nogal snel een einde komt als men zich instelt op een veel bescheidener pretentie
van de wetenschap. Het gaat meestal om moeizaam en geduldig werk, waarvan men
in zaken van verlossing, revolutie en levensvervulling geen al te hoge verwachtingen
kan hebben. Dat is ook helemaal niet tragisch. Wetenschap is maar één vorm van
cultuur en misschien niet eens de belangrijkste. Wel wordt in de wetenschap een
ideaal nagestreefd dat als een groot cultuurgoed kan worden beschouwd: rationaliteit
of waarheidszin. Men kan eraan twijfelen of dat ideaal ooit wordt bereikt of door
alle betrokkenen steeds wel even au sérieux wordt genomen maar niet dat dit een
wezenlijk kenmerk van wetenschappelijkheid is.
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Alternatieven
C.I. Dessaur zal het met het bovenstaande waarschijnlijk in het geheel niet eens zijn.
In haar laatste boek wordt wervend beargumenteerd dat de wetenschap zich op de
verkeerde weg bevindt, dat de hoog geprezen rationaliteit in werkelijkheid de bron
van alle kwaad is, dat in de kerk der rede dogmatisme, verblinding en intolerantie
heersen, dat zich in de wetenschap een algemenere bewustzijnsvernauwing
weerspiegelt en dat in deze tijd van grauwe verstandelijkheid slechts aan enkelen de
kennis is voorbehouden, dat er al eeuwenlang betere alternatieven bestonden.
Een groot deel van het bock is gewijd aan toelichting op de stelling dat in de
mensheidsbiografie zich een groeiende verschraling van het bewustzijn en
zelfbewustzijn heeft voorgedaan. Het begon rijk en werd steeds armoediger. Aan de
hand van talrijke voorbeelden uit de geschiedenis van het West-europese denken
maakt Dessaur duidelijk dat alle esoterische, psychologische en filosofische wijsheid
steeds meer werd uitgebannen of gedwongen zich ondergronds te uiten. Neemt men
als beginpunt de Indische wijsbegeerte van de Veden en Upanishads, dan bestaat er
op dat moment nog een diepe en doorleefde verwantschap met de spirituele realiteit,
maar die verwantschap wordt steeds geringer, doordat het bewustzijn zich verengt
tot rationeel denken met als voorlopig hoogtepunt de technocratische wetenschap.
Het beeld dat de mens van zich zelf en van zijn eigen vermogen heeft, is in deze
ontwikkeling zodanig veranderd dat contemplatieve gaven verloren zijn gegaan of
niet worden aangesproken. Rationaliteit is een plaag geworden. Er is maar één faculteit
tot volle wasdom gekomen en dat is het aan de zintuiglijke waarneming gebonden
denken. De daarmee verbonden bewustzijnstoestand is verabsoluteerd en domineert
ons leven. Met onbewuste afgronden en bovenbewuste hoogten weet de
wetenschappelijk gevormde mens geen raad.

C.I. Dessaur, tekening van Siegfried Woldhek

Ik zal deze pessimistische en romantische ideeëngeschiedenis niet bestrijden, al
is het goed te beseffen dat er ook een geheel andere schets denkbaar is. Stel dat de
schrijfster in zoverre gelijk heeft, dat de mens zich heeft ontwikkeld tot rationeel
wezen ten koste van andere mogelijkheden en vermogens, zoals verwantschap met
de kosmos, inzicht in zijn bestemming, hogere bewust-
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zijnslagen die vanwege hun mystiek karakter worden geatrofieerd, dan doet zich niet
alleen de vraag voor of de mens gelukkiger had kunnen zijn maar ook welk inzicht
hij nu eigenlijk verloren liet gaan en vooral hoe die kennis zich verhoudt tot de
rationaliteit waarin hij thans zo gemakzuchtig en gemakkelijk leeft.

Globale termen
Die vraag wordt door de schrijfster eigenlijk niet behandeld. Er wordt wel uitvoerig
ingegaan op het werk van denkers als Jung en Assagioli die vele bewustzijnslagen
in de mens veronderstellen, Assagioli zelfs zeven, maar niet verduidelijkt wordt
welke inhoudelijke kennis ter beschikking zou komen als de mens zich aan de
ontplooiing van die bewustzijnslagen zou overgeven. Ik neem aan dat de inzichten
toch mededeelbaar moeten zijn. Het boek zou enorm aan overtuigingskracht gewonnen
hebben als het ook maar één inzicht van hoger orde had geëxpliciteerd en dan niet
in globale termen als verwantschap met de natuur maar nogal specifiek geformuleerd
in zijn exacte verrijking. Dat was daarom ook interessant geweest omdat dan een
vergelijking tussen de inhouden van de verschillende bewustzijnslagen mogelijk was
geweest en hun eventuele strijdigheid nader had kunnen worden toegelicht. Bovendien
was dan de vraag onvermijdelijk, wat men zou moeten doen bij de onthulling van
twee esoterische of mystieke inzichten die onderling onverenigbaar zouden zijn. Kan
in zo'n geval op rationele gronden een keuze worden gemaakt of een voorkeur
geformuleerd? Het is op dit punt dat het boek te kort schiet. Men kan toch niet
aannemen dat op de niveaus die superieur zijn aan het op rationele afweging gerichte
alledaagse bewustzijn alles probleemloos en vanzelfsprekend is? En het is, getuige
diverse formuleringen in dit boek, ook niet zo, dat men op hogere bewustzijnsniveaus
niet meer van inzicht en kennis zou kunnen spreken.

Hond op zoek naar groot avontuur

Ik kan dit bezwaar nog op andere wijze toelichten. Het boek richt zich vooral tot
criminologen omdat de schrijfster zelf daarin hoogleraar is en deze menswetenschap
het beste beheerst. Criminologen zouden zich dus ook door haar alternatieve
wetenschapsopzet aangesproken moeten kunnen voelen. Nu is een van de centrale
punten uit het boek dat het kwaad en de misdaad voortkomen uit het blijven steken
in een onvolmaakte bewustzijnslaag. Dat klinkt niet onaannemelijk. Men zou dus
als criminoloog zich kunnen inzetten om verandering van bewustzijn tot een normale
zaak te maken. Een hogere bewustzijnslaag is in principe bereikbaar en een mens is
daarop zo veel harmonieuzer dat de misdaad minder lokt. Als dat plausibel is, is nog
niet duidelijk waarom de wetenschap dan van karakter zou moeten veranderen en
haar sober rationaliteit, inclusief het dorre meten en experimenteren, zou moeten
opgeven.
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Men kan de stelling van Dessaur aanvaarden en toch belijdend lidmaat van de
kerk der rede blijven. Want het is een onderzoekbare vraag, waarom mensen de
gewenste bewustzijnslaag niet bereiken. Iemand zou best nog eens de hypothese
kunnen opperen dat hogere bewustzijnslagen geblokkeerd worden door het ontbreken
van een bepaalde stof die het lichaam door een genetische afwijking of deficiënte
voeding niet aanmaakt. Veel misdaden worden gepleegd doordat aan het lichaam
een giftige stof wordt toegevoegd, die zijn eigen bewustzijnslaag creëert, zoals
alcohol. Dat maakt de vraag of misdaad niet wordt voorkomen door een ontbrekende
stof aan te vullen op zich zelf aanvaardbaar. Misschien wilde Buikhuisen wel zo iets.
Hij had zijn onderzoeksplan dan beter in termen van Dessaur kunnen presenteren.
Ik begrijp uit het boek, dat dat niet mag, het zou misschien wel het ergste zijn wat
de schrijfster zou kunnen overkomen. Maar onbeantwoord blijft waarom dat niet
mag, waarom rationeel, desnoods zeer technisch onderzoek niet kan bijdragen tot de
gewenste escalatie op de bewustzijnstrap.

Meeslepend
Het boek is heel meeslepend geschreven, onmodieus en streng. Het bevat een zeer
boeiende ideeëngeschiedenis en het is duidelijk dat de problemen de schrijfster zeer
ter harte gaan. Dat maakt het des te betreurenswaardiger dat ik mij in de opzet niet
kan vinden. Het verwerven van innerlijke wijsheid wordt mijns inziens geheel ten
onrechte gekoppeld aan de eis tot afzwakking, zo niet eliminatie van het redelijk
debat.
Soms is de schrijfster in haar fantasieën ook te bizar. Laat ik daar nog een voorbeeld
van noemen. Een van de problemen waar Jungs psychologie mee kampt, is de vraag
hoe de inhoud van het collectief onbewuste zich van generatie op generatie voortplant.
Het is niet helemaal duidelijk of Jung daarin een lamarckiaanse oplossing verkoos
waarin verworven eigenschappen van een individu overerfbaar zijn. Dat zou al een
heel aanvechtbare oplossing zijn, maar Dessaur denkt dat het eenvoudiger is het
probleem op te lossen door het in verband te brengen met ‘de ervaring die de
menselijke ziel heeft opgedaan niet alleen in voorgaande aardse levens maar ook in
het bestaan tussen dood en nieuwe geboorte’. Zij blijkt serieus de
reïncarnatie-hypothese te overwegen, vooral omdat recentelijk een therapeut erin
slaagde, een patiënt tijdens de anamnese in een vorig leven te doen belanden. Ik heb
al de grootste moeite met iemand die - heel rationeel - voorstelt een kanaal door
Hawaii te graven teneinde de beide helften van de Stille Oceaan met elkaar te
verbinden. Maar dat is in ieder geval een plan waarover nog te praten valt. De
reïncarnatie-hypothese is niet aanvaardbaar - ook niet als redding voor het werk van
Jung - omdat het aangevoerde bewijsmateriaal zich met elk rivaliserend alternatief
laat verenigen, dat het in eenvoud en predictie altijd wint.
■
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Een zorgelijk legaat
De Bibliotheca Thysiana in Leiden
Bibliotheken

Boudewijn Büch
Men behoeft geen patriot te zijn, een sibbekundige of een liefhebber van oude
stadskernen om het Leidse Rapenburg te houden voor een van 's werelds schoonste
dreven. Ik kan dat niet Leidser aantonen dan met het bon mot van een Leids geleerde
die op een vroege lentemorgen een verklaard vijand op de genoemde gracht langs
zag schrijden. Hij sprak tot mij: ‘Hedenochtend werd het Rapenburg ontsierd door
't persoon K.’
Op Rap nummertje 25 (ik volg nog even het Leienaarse jargon) bevindt zich iets
dramatisch. Een bibliotheek. Als zodanig niet te herkennen, tevens niet als zodanig
aangegeven en daarmee onsterfelijk Leids. Leiden - die tempel van geleerdheid heeft iets Leids. En dat bijvoegelijk naamwoord heeft niets te maken met die stad.
Leids is het opgedelfd gebeente van Boerhaave in een verhuisdoos, de studente
Beatrix thee te zien drinken aan déze gracht en studentenjool in een kroeg, genaamd
‘Pardoeza’ (naar de eminente zestiende-eeuwse geleerde Janus Doeza vernoemd).
Op Rapenburg 25 bevindt zich de Bibliotheca Thysiana waarover de boekenminnaar
dr. E. Braches onlangs zeit ‘Als het geld beter belegd was, had er een bibliotheek
groter dan het British Museum kunnen staan!’ Dramatisch - schreef ik. Dat schrijf
ik omdat iedere intellectuele ziel zich naar uithoeken van de wereld spoedt en
Thysiana onbezocht laat. Custos L. Erades betreurt die maximale ene bezoeker per
week niet écht; de rust in zijn huis ziet hij liever niet verstoord. Want de beheerder
woont onder de boekenzaal en heeft zijn slaapkamers er boven, achter de
Swedenborg-collectie.

Ex Libris van de bibliotheek

‘De bezoeker der Sleutelstad die haar oudste Vestgracht, het Rapenburg, langs
wandelt, zal, indien hij eenig oog heeft voor den hollandschen bouwstijl der 17e
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eeuw, zonder twijfel een geveltje in 't oog vallen waarin drie steenen zijn gemetseld
met deze opschriften: Johannis Thysii - M.DC.LV - Bibliotheca’, schrijft P.A. Tiele
in zijn voorwoord tot de laatste catalogus van de bibliotheek uit 1879. Hieraan voegde
in 1881 een ongenoemde in het vierde deel (nummer 7 en 8) van Bibliografische
Adversaria de juichtoon toe: ‘Een zeldzaam genot wacht hier alzoo den bibliophilen;
eene bibliotheek voor een groot gedeelte verzameld voor 1655, die sedert niet van
hare plaats is geweest’. In dit artikel worden ook enige behartenswaardige dingen
geschreven aangaande de collectie, maar juist dit artikel wordt niet aangetroffen in
de map ‘Publicaties tot 1960 over de Bibliotheca Thysiana’ die in de bibliotheek
aanwezig is. De bibliotheek is ‘een juweel van barokarchitectuur’ die werd opgeleverd
in 1655. Zij is gelegen op de hoek van twee grachten, het eerder genoemde Rapenburg
en de Groenhazengracht. Het bijzondere van haar ligging is dat de zon er nimmer
kan binnendringen. De raamzijde aan de voorkant ligt op het oosten en de enige
zijgevel met ramen op het noorden.

Kind-student
In de vijftien jaar dat ik de bibliotheek bezoek en er nog nimmer één boek om
studiereden heb ingezien - maar over de collectie aanstonds - valt mij steeds het
bijzondere, koele licht in de boekerij op. Samen met het grijze schilderwerk en de
enigszins Spartaanse bemeubeling geeft de zaal een heel kil, afstandelijk maar vooral
ook chique licht af. Men betreedt de zaal via een dubbele trap die ooit om ruimte te
winnen werd gehalveerd. Op 29 september 1958 werd de bibliotheek, in oude glorie
hersteld, opnieuw geopend. Leidse kranten uit de laatste dagen van september 1958
wijden ronkende bijdragen aan de schepping van de stadsarchitect Aert van 's
Gravensande. In het trapportaal staan enkele kasten die de bijna complete Resolutiën
der Staten van Holland bevatten; 311 kloeke folianten. Johan Thys (Thyssen of
Thysius) werd als veertienjarige ingeschreven aan de Leidse universiteit als
letterenstudent. Hij was afkomstig uit Amsterdam. In 1646 vierde hij zijn tienjarig
jubileum als student. In het najaar van '46 vertrok hij op een zogenaamde
‘Academiereis’ die hem gedurende twee jaar door Frankrijk en Engeland voerde.
Over deze reis is een lezenswaardige doctoraalscriptie geschreven (De Grand Tour
van Johannes Thysius door C. de Jonge, Leiden 1975, gestencild). Na zijn terugkomst
liet Thysius zich inschrijven als ‘juris licentiatus’ en promoveerde op 21 augustus
1652 in de rechten. Een van Thysius' grootvaders kwam uit Danzig; zijn vader, die
zeer vermogend was, stierf reeds in 1634. Thysius werd, zoals P.J. Blok aantoont in
Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen (1907, blz. 3-11) als kind-student
gehuisvest bij een zeer geleerd familielid. Blok vertelt dat Thysius zich van jongsaf
aan heeft bewogen in geleerde tot zeer geleerde (familie-)gezelschappen. Op drie
oktober - die onsterfelijke Leidse feestdag - van het jaar 1653 gaf hij in zijn woning
aan de Papengracht ‘sieckelyck van lichaem te bedde legghende’ een codicil op zijn
testament van enige dagen vroeger. Kort daarna stierf hij. Op 8 oktober werd hij in
de Pieterskerk begraven. Naar wij moeten aannemen is zijn gebeente enkele jaren
geleden door een razende bulldozer tot gruis gereden toen de kerkvloer werd
gerestaureerd (sic!). Tijdens zijn korte, tweeëndertigjarige leven heeft Thysius een
boekenschat bijeengebracht die een uniek inzicht geeft in de lectuur van een
zeventiende-eeuwse heer van stand. En daarmee is onmiddellijk het belang van de
bibliotheek aangegeven.
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Al in januari 1654 is Thysius' neef Marcus du Tour bezig met de uitvoering van
het testament. In het testament werd bepaald dat er voor Thysius' boekenschat een
gebouw moest worden neergezet, hiervoor liet hij twintigduizend gulden na, en dat
de te bouwen bibliotheek tot nut van het publiek moest zijn. Voor het onderhoud van
de bibliotheek liet hij enkele legaten na. De familie moest toezicht houden op de
bibliotheek en na uitsterving van de familie, zo bepaalde Thysius, zouden de rector
en professoren van de universiteit beheerders aanwijzen. Dit is gebeurd tot op de dag
van vandaag. Op dit ogenblik staat het curatorium onder de bezielende leiding van
de kerkhistoricus prof. dr. G.J.M. Posthumus Meyjes.
De bouwgeschiedenis van de bibliotheek is enigszins in nevelen gehuld. Lange
tijd woonden er studenten in de kamers onder en boven de bibliotheek. Een periode
was het zo dat de pedel van de universiteit zowel toezicht op de boeken als op de
jongens hield. De huidige custos Erades is een gepensioneerde ambtenaar van de
universiteit.

Bakhuizen van den Brink
In 1769 kwam Thysius' familie in opstand tegen de benoeming van een curator. Dit
leidde tot processen die zich eigenlijk tot 1849 voortsleepten. De Leidse senaat
betaalde in dat jaar een aanzienlijk bedrag aan een nakomeling van Thysius. Deze
schikking bracht weliswaar rust maar het was voorgoed afgelopen met de betrekkelijk
riante financiële middelen waarover de bibliotheek kon beschikken. Na 1849 kon er
nauwelijks meer een boek gekocht worden en zelfs in 1982 moet deze belangrijke
cultuurschat het doen met zeshonderd gulden per jaar.
De bibliotheek kreeg in 1879 zijn eerste grote catalogus. Die wordt, door middel
van doorgeschoten bladen, tot op heden bewerkt en bijgehouden. De Amsterdamse
universiteitsbibliotheek bezit van deze catalogus een eigenaardig
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exemplaar. Voorin is een tiepwerkje uit 1943 geplakt waarin de toenmalige curator
J.N. Bakhuizen van den Brink verklaart ‘dat er van 24 maart 1941 tot 4 december
1943 een algeheele revisie der Bibliotheek heeft plaatsgevonden. Daar de
tijdsomstandigheden het niet toelaten een supplement-catalogus uit te geven, wordt
langs dezen weg het resultaat daarvan ter algemeene kennis gebracht’. Bakhuizen
bleek talloze, ‘bijgebonden’ nieuwe titels te hebben ontdekt en honderden fouten
met de hand in het bibliotheekexemplaar van de catalogus te hebben hersteld. De
belangrijke pamflettenverzameling van de bibliotheek werd door Bakhuizen opnieuw
bewerkt. Van deze verzameling bestaat een gedrukte catalogus van Petit/Ruys
(1882-1934, vier delen) waarin Bakhuizen eigenhandig (in het bibliotheekexemplaar)
1014 fouten en onnauwkeurigheden herstelde. Bakhuizen komt na zijn revisie op
een totaal van 19.539 pamfletten waarvan er vele overigens eerder een boek dan een
pamflet kunnen worden genoemd.

Op de voorgrond de ingenieuze beweegbare lezenaar, links een gedeelte van de
pamflettenverzameling. De heren zijn, links conservator R. Breugelmans en huisbewaarder L.
Erades.

Conservator van de Leidse universiteitsbibliotheek, drs. R. Breugelmans, leidt mij
op een middag rond door de zaal. Deze bibliofiel van het zuiverste soort benadrukt
nog eens het belang van de politiek/theologische pamflettencollectie die langs de
baliehekjes in keurige dozen staat opgesteld. De verzameling geeft een uitnemend
overzicht van de strijdvragen van de dag in de zeventiende, achttiende en negentiende
eeuw. In 1943 waren er, volgens het typoscript van Bakhuizen, ook 133
twintigste-eeuwse pamfletten aanwezig.

Klimatisering
Over het algemeen zou men kunnen zeggen dat de catalogisering van de bibliotheek
verouderd en versnipperd is. In ieder geval is zij een stuk beter dan de catalogiseringen
die in zeer kleine oplagen verschenen tussen 1653 en 1852. Die hebben geen enkele
wetenschappelijke waarde, maar ze ogen schattig. Aanwinsten in deze catalogi werden
door middel van met de hand beschreven, harmonicagewijs gevouwen briefjes
bijgevoegd.
De boeken die Thysius heeft aangeschaft zijn soms van zijn signatuur voorzien
of van een kittig lakstempel-vogeltje. De handschriftenverzameling uit de bibliotheek
verblijft in de kluizen van de universiteitsbibliotheek omdat de veiligheid, onder
andere na een lekkage, in Thysiana niet meer gegarandeerd kon worden. De
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bibliotheek bevat nu circa zesduizend boeken en twintigduizend pamfletten. (Thysius
liet zelf ongeveer tweeduizend delen na).
Men zou na al deze technische uiteenzettingen bijna vergeten dat deze bibliotheek
een heerlijke plek is. Men zou de god Biblos bijna smeken dat het bezoek zo gering
bleef als nu en dat de tand des tijds niet verder zal knagen aan een zaal die in
Sovjet-Rusland blijkbaar meer geëerd wordt dan in Nederland: In een kastje vind ik
enkele verslagen van Russische partijcongressen (Progress Press, Moskou). Die
worden de bibliotheek ongevraagd toegezonden. Van de Staat der Nederlanden
ontvangt Thysiana weinig, om precies te zijn: niets. Met de zeshonderd gulden 's
jaars valt nauwelijks iets uit te richten. In het verleden heeft de Leidse universiteit
weinig verstandig gehandeld inzake de ingewikkelde familiezaken die de bibliotheek
knevelden.
De bewindvoerder heeft kort geleden gezorgd voor een cv-installatie in het gebouw
dat tijdens mijn studentenjaren in de winter niet bezocht kon worden vanwege bittere
kou. Men kan zich echter afvragen of het nobele streven van Posthumus Meyjes om
de boeken warm te gaan houden wel zo verstandig was. Hoewel de klimatisering
geleidelijk is ingesteld is het dikwijls onverstandig om boekbezit van enkele eeuwen
oud lastig te vallen met warmte-afgevende radiatoren. Hiermee wordt het natuurlijke
klimaat, waaraan de boeken gewend zijn geraakt, verstoord en treedt niet zelden de
boekenschrik op. Waarmee niet gezegd wil zijn dat ik Posthumus Meyjes een kwaad
hart toedraag; wie zijn liefdevolle woorden over Thysiana in zijn Geschiedenis van
het Waalse College te Leiden (Leiden 1975, blz. 111-114) kent, beseft dat hij te doen
heeft met een warm pleitbezorger voor de bibliotheek.
Toch lijdt de bibliotheek onder het gemis aan aards slijk. De atlas van Blaeu
verkeert in staat van uiteenval. Gelukkig worden enkele delen gerestaureerd. Door
wie dat betaald wordt, blijve ongeschreven. Want wie de cv betaald heeft, wie af en
toe een boek laat restaureren... het is allemaal een geldelijk geschipper van potjes,
instanties en informele kanalen. Dat de Leidse universiteitsbibliotheek geen kwaad
werk schijnt te verrichten wordt door niemand ontkend. Dat de staat van de boeken
na de klimatisering achteruit is gegaan, heb ik zelf kunnen constateren. Een groots
opgezet restauratieplan zou noodzakelik zijn.
Wie de collectie van de Londense Swedenborg Society kent, zal zich verbazen
over de verzameling Swedenborgiana in Thysiana. Vele delen zijn van aantekeningen
voorzien, aangebracht door de Zweedse mysticus zelf (1688-1772). Hoewel
Swedenborg in het huidige tijdsgewricht wat op de achtergrond is geraakt, heeft hij
een ontzaglijke invloed gehad op het achttiendeen negentiende-eeuwse denken.
Bilderdijk doorzag de enigszins hallucinerende werken van Swedenborg aldus: ‘Over
Swedenborg. - De man was ter goeder trouw, maar ik twijfel of hij zich zelven
verstond. Zijn visiones kan ik niet beoordelen.’ (In een brief van 28 februari 1829
aan H.W. Tydeman). Deze laatste was een broer van Barend Frederik Tydeman wiens
Swedenborg-verzameling op de zolder van Thysiana tegen het dakbeschot staat
aangedrukt met uitzicht op de kaptafel van de vrouw van de beheerder.

Wurgende claim
De ijle sfeer die heerst in de Bibliotheca Thysiana moet bewaard worden. Dat is
zeker. Alle belanghebbenden doen wat zij kunnen maar met een portemonnee van
zeshonderd gulden kan geen mens iets behoorlijks aanrichten. Wordt het geen tijd,
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zo vraag ik mij af dat van Hugo de Groots De Iure (een tweede issue, een op de pers
‘gevarieerde variantdruk’; een zeldzaamheid), het weliswaar slechte maar toch mooie
exemplaar van de Delftse Bijbel en het boek van Scaliger (met een opdracht van de
auteur aan prins Maurits, gekocht op een veiling te 's Gravenhage in 1749) en nog
honderden andere mooie items de aandacht krijgen die Johan Thys ze had toegedacht?
Niemand is tegen, maar de tragiek van het oorspronkelijke legaat is een wurgende
claim die het testament van Thysius zelf op de bibliotheek heeft gelegd. (De Leidse
universiteitsbibliotheek zou onmiddellijk bereid zijn voor een gulden alle
verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dat zou niettemin een hele kostbare transactie
blijken te zijn.)
Waarmee de Leidse universiteitsbibliotheek ook het licht zou aankopen, waarvan
de NOS-cameraman (waarmee ik in de winter van 1981 in Thysiana filmde) zei,
terwijl hij lampen in de zaal opstelde: ‘Dat is nou verdomde jammer. Dat mijn film
hier niet tegenop kan. Ik ben overal op de wereld geweest maar dit licht staat zo
verschrikkelijk stil! Ik heb nog nooit zo iets moois gezien. Volgens mij sta ik hier
voor de eerste keer de zeventiende eeuw te filmen!’ En zo is het. Het enige wat kan
bewegen in deze bibliotheek is de ingenieuze lezenaar. Doch deze staat gelukkig
meestal ook stil.
■
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‘Ik ben een soevereine proleet’
Het provocerende en tergende werk van Otto Dix
Otto Dix Ein Malerleben in Deutschland door Lothar Fischer Uitgever:
Nicolaische Verlagsbuchhandlung Berlin, 159 p.
Koos van Weringh
Op 6 en 7 mei organiseerde de Nationale Unesco Commissie in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam een studieconferentie over het onderwerp De status van de kunstenaar.
De minister, die voor ons de cultuur bestiert, André van der Louw, hield de
slottoespraak, waarin hij opmerkte dat de kunsten, die een waarde in zich zelf vormen,
zich autonoom moeten kunnen ontwikkelen. Maar, voegde hij eraan toe, de kiezers
moeten dat ook vinden. Politici moeten dat standpunt motiveren, maar dat betekent
nog niet dat kunstenaars alles aan die politici moeten overlaten. Zij moeten ook zelf
proberen aan het publiek duidelijk te maken dat kunst een verrijking van het leven
kan betekenen. In dit verband prees hij die kunstenaars die de wijken ingaan en daar
bij voorbeeld muurschilderingen aanbrengen.
Ik nam kennis van deze uitspraken juist nadat ik een boek gelezen had over Otto Dix
(1891-1969), de Duitse schilder-tekenaar, die in de periode van de Weimar-Republiek
zijn grote tijd doormaakte. Stel, dacht ik, dat Dix aan zo'n conferentie zou hebben
deelgenomen, wat zou hij aan de besprekingen hebben bijgedragen? En, dacht ik
verder, wat leert zo'n lang leven in de kunst over de status van de kunstenaar in de
samenleving? In het boek van Lothar Fischer, Otto Dix, ein Malerleben in
Deutschland, zijn op deze vragen de nodige antwoorden te vinden.
Hoewel Dix nooit uit de belangstelling is verdwenen, is aan hem toch minder
aandacht besteed dan aan George Grosz, met wie hij bevriend was en met wie hij
ook vaak in één adem genoemd wordt. De laatste jaren neemt de belangstelling voor
het werk van Dix echter aanzienlijk toe. De uitvoerige oeuvrecatalogus van Fritz
Löffler uit 1960 wordt regelmatig herdrukt. In 1980 verscheen in de serie
Bildmonographien van Rowohlt een uitstekend deeltje over Dix, verzorgd door
Dietrich Schubert en nu is daar het boek van Fischer, een kunsthistoricus, die eerder
studies over Grosz en Zille het licht deed zien.

Zelfportret als schietschijf, 1915
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Otto Dix in 1947

In grote lijnen was het leven van Dix wel bekend, maar Fischer heeft toch nieuw
materiaal opgespoord. Hij heeft de moeite genomen met veel mensen te gaan praten
die de kunstenaar goed hebben gekend, waarbij vooral Martha Dix, de vrouw van
de schilder, moet worden genoemd. In tegenstelling tot George Grosz, die veel meer
aan de weg timmerde, heeft Dix weinig of niets op papier gezet. Uitvoerige
correspondenties onderhield hij niet en beschouwingen over zijn werk en de
bedoelingen die hij daarmee had, gaf hij ook bijna niet ten beste. De mondeling en
schriftelijk verkregen informatie kan dan een belangrijke aanvulling zijn, hoewel
aan deze methode ook nadelen verbonden zijn. Informanten hebben vaak de neiging
hun eigen rol in het leven van de bestudeerde gewichtiger voor te stellen dan die in
werkelijkheid geweest is. Uit de tijd dat ik aan mijn boek over Alben Hahn bezig
was, herinner ik mij nog verschillende mensen te hebben gesproken die zich als ‘de
beste vriend’ van de tekenaar opwierpen. Aan dat gevaar lijkt mij Fischer ook niet
helemaal ontkomen te zijn. De uitspraken van anderen worden zonder veel
commentaar afgedrukt en krijgen daardoor soms een wat anekdotisch karakter. Maar
een goed beeld van de omstreden kunstenaar geeft zijn boek zeker.

Zum kotzen
Vanaf het begin van zijn publieke optreden is Dix omstreden geweest. Evenals George
Grosz wilde hij, de begaafde jongen uit een proletarisch milieu, er als kunstenaar
komen. Hij was zich er ten zeerste van bewust dat hij over die mogelijkheden
beschikte. ‘Ich Dix bin das A und das O’, heeft hij aan het begin van de jaren twintig
opgemerkt. En als ik niet beroemd word, wil ik in elk geval berucht worden, liet hij
toen ook al weten. Achteraf gezien is hem beide gelukt, waarschijnlijk omdat hij
zich niet aanpaste en een volstrekte nonconformist was. Hij wordt door iemand
omschreven als een altijd op het oorlogspad zijnde Indiaan. Dat geldt zeker voor de
jaren tot 1933, toen hij als professor aan de kunstacademie in Dresden ontslagen
werd, omdat hij met zijn kunst het zedelijk gevoel van het Duitse volk zou hebben
gekwetst.
Voor het werk van Dix zijn de jaren 1914-1918 van beslissende betekenis geweest.
Na het uitbreken van de oorlog meldt hij zich vrijwillig bij het leger. Hoewel hij de
oorlog verschrikkelijk vond, zei hij na afloop, wilde hij zich die toch niet laten
ontgaan. Alles wilde hij zelf zien en meemaken en zijn werk na 1918 is er het
duidelijkste bewijs van dat hij er inderdaad bij geweest is. De beelden die hij aan het
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front in zich opgenomen heeft, van aan flarden geschoten, aan bajonetten geregen
en door granaten uiteengespatte soldaten hebben zijn geest nooit meer verlaten. Wat
Erich Maria Remarque in zijn boek Im Westen nichts Neues pijnlijk nauwkeurig
opschreef, schilderde en tekende Otto Dix. Dat deed hij op hard-realistische wijze.
Hoewel hij na de oorlog nog korte tijd betrokken was bij de Dada-beweging, kwam
hij al gauw in de sfeer van de
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nieuwe zakelijkheid. Dix was een ‘verist’, een kunstenaar die de naakte waarheid
van de werkelijkheid op harde wijze afbeeldde. En direct vanaf het begin stelden de
voor- en tegenstanders zich in slagorde op. Zo is er in 1923/24 een schandaal romdom
Der Schützengraben, een schilderij over de verschrikkingen van de loopgravenoorlog.
Een museum in Keulen koopt het aan, maar de publieke opinie komt in het geweer.
‘Dieser Dix ist zum Kotzen!’ wordt er geroepen. De druk is zo groot dat het schilderij
teruggaat naar de galerie die als intermediair is opgetreden. De burgemeester van
Keulen, Konrad Adenauer, speelt daarbij een negatieve rol van betekenis. Omdat het
schilderij opgenomen wordt in een door Duitsland rondreizende tentoonstelling, Nie
wieder Krieg! blijft het de gemoederen beroeren. De nationaal-socialisten nemen het
in beslag en hangen het in 1937 op als zij de tentoonstelling Entartete Kunst
organiseren. Daarna wordt het verbrand, zoals wordt aangenomen. Een belangwekkend
detail uit het boek van Fischer is dat hij het een en ander vertelt over de pogingen
van de nationaal-socialisten, de produkten van de Entartete Kunst voor veel geld aan
Zwitserse galerieën te verkopen. Die kunst is weliswaar gif voor de ware Duitse ziel,
maar als er nog wat aan kan worden verdiend, is dat meegenomen.

Aan de schoonheid, 1929
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de journaliste Sylvia von Harden, 1926

De zeven doodzonden, 1933

De salon, 1922

Weimar
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De oorlog blijft bij Dix een dominant thema. Korte tijd na het loopgravenschilderij
verschijnt bij
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Galerie Nierendorf in Berlijn een cyclus over de oorlog, bestaande uit vijf mappen
met elk tien platen. 1924 is in West-Europa een anti-oorlogsjaar met als thema:
Oorlog aan de oorlog! Honderden kunstenaars komen in actie om via hun werk
duidelijk te maken dat er geen oorlog meer moet en ook niet zal komen. Veel van
deze kunstenaars handelen vanuit sociale en politieke motieven. Door zijn
oorlogservaringen is Dix geen pacifist geworden, zoals zoveel anderen en hij heeft
zich ook nooit aangesloten bij politieke groeperingen die veranderingen in de
samenleving nastreefden. Andere kunstenaars die vonden dat hij zich moest engageren
en zijn kunst in dienst moest stellen van een ideaal, zoals bij voorbeeld de
radenrepubliek, hebben hem dat kwalijk genomen. De schilder Conrad Felixmüller
heeft geprobeerd, Dix over te halen lid te worden van de communistische partij, de
KPD. ‘Hoeveel kost mij dat per maand?’ vroeg Dix. Toen Felixmüller antwoordde
dat hem dat op een bedrag van vijf mark per maand kwam te staan, zei hij: ‘Daarvoor
ga ik liever naar de hoeren!’ Dix was een individualist. Hij provoceerde en tergde
anderen, vooral als zij naar zijn mening niet voldoende voor hem deden. Nierendorf,
die werkelijk alles deed om Dix aan de man te brengen, kon op een gepeperd schrijven
rekenen als het niet vlug genoeg ging.
Toen Dix door de nationaalsocialisten ontslagen was, liet hij hen per brief weten
dat hij nooit tot een politieke organisatie had behoord, maar dat mocht hem niet baten.
Hij bleef ontslagen, verliet Dresden en vestigde zich in de buurt van de Zwitserse
grens aan de Bodensee, waar hij zich vooral bezighield met het schilderen van
landschappen. Overigens hebben de nazi's een deel van een schilderij van hem nog
eens gebruikt als propaganda vóór de oorlog.
Dix heeft niet alleen zijn oorlogservaringen geschilderd, maar hij is ook de
kunstenaar die ons een indringend beeld geeft van het leven in de Weimar-Republiek:
het straatleven met de daarbij behorende typen, zoals de hoeren en de
oorlogsinvaliden, de demonstraties en schietpartijen, het modaine leven in de cafés
en nachtlokalen, de misdaad, alles bij elkaar een weinig vrolijke wereld. Hij
portretteerde ook mensen die in die dagen tot de verbeelding spraken, zoals de
danseres Anita Berber. En dan zijn er de vele zelfportretten, die evenmin het
getuigenis afleggen van iemand die
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de wereld met zachtmoedigheid beschouwt.

Otto Dix schildert Heinrich George, 1932

Het werk van Dix is eens omschreven als ‘protocollen uit de hel’. De vraag is vaak
gesteld wat hij met zijn werk voorhad. ‘Wie wil dat nu zien?’ vroeg men hem dan,
‘al die hoeren, die afgetakelde vrouwen, al die ellende, is dat voor de eenvoudige
mensen of voor de estheten, wie kan daar nu plezier aan beleven?’ En Dix antwoordde
dan dat hij helemaal niet voor deze of gene tekende: ‘Ik ben zo'n soevereine proleet,
dat ik kan zeggen: dat maak ik! En het zal mij verder een zorg zijn wat iemand ervan
vindt. Waar het goed voor is, weet ik zelf ook niet. Maar ik maak het, omdat ik weet
dat het zó geweest is en niet anders!’

Status
Duidelijker kan iemand zich niet uitlaten. Hier gaat het niet over maatschappelijke
relevantie of autonomie van de kunst of over de vraag of de kunstenaar naar het volk
moet. Als in september 1947 pogingen in het werk worden gesteld, Dix te betrekken
bij een discussie over zijn werk in wat dan nog de Russische bezettingszone van
Duitsland genoemd wordt, schrijft hij dat hij daar niets in ziet: ‘Wij hebben in
Duitsland nu jarenlang de stem van het volk over kunst kunnen horen en hoe weinig
is daar over het wezen van de kunst uitgekomen. Discussies komen erop neer dat
elke spitsburger en elk “blinde” zijn eigen kleine wensen naar voren kan brengen.
Iedereen denkt te weten wat kunst moet zijn.’ Bij kunst gaat het niet om luide
discussies, maar om zwijgende bescheidenheid, dat is de eenvoudige visie van de
kunstenaar Dix.
De status die hij in de samenleving had, of beter in de verschillende samenlevingen
waarvan hij deel uitmaakte, wordt bepaald door de aard van zijn werk. In de
Weimar-Republiek werd daarover niet gelijk gedacht. Hij werd bewonderd als een
groot artiest en verguisd als een smeerlap. Hij verdiende goed, want ondanks de felle
afkeer werd zijn werk behoorlijk verkocht, dank zij een geïnteresseerde galeriehouder.
En hij werd professor aan een kunstacademie. Bij de nationaalsocialisten lag het
eenvoudiger: die stelden hem buiten hun orde, behalve toen zij enige elementen uit
zijn werk konden gebruiken voor hun eigen doeleinden. Na de oorlog kent hij in de
Bondsrepubliek, in grote lijnen, nog dezelfde voor- en tegenstanders als vóór de
Hitlertijd en de DDR stelt alles in het werk hem als de meest verbitterde vijand van
het kapitalistische systeem voor te stellen. In Neues Deutschland van 16/17 januari
1982 wordt over de landschappen die hij in de ‘innere Emigration’ maakte, opgemerkt
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dat die voortkomen uit de zich vernieuwende kracht van de natuur, die voor hem het
symbool van de hoop was in de nacht van het fascisme. Die landschappen betekenen
dat hij zich tot de werkelijkheid keert ‘uit een diepe humanistische gezindheid’. Dix
zelf echter voelde zich een stadsmens, verbannen naar het landschap. Iedereen maakt
van de kunstenaar wat hem het beste uitkomt, dat blijkt uit het voorgaande. De status
van een kunstenaar hangt in hoge mate af van het politieke systeem waar dat probleem
aan de orde wordt gesteld. In feite is het geen probleem in die systemen waar van
bovenaf wordt vastgesteld wat kunst is, met welke criteria die moet worden
beoordeeld, wanneer die relevant is en waartoe die moet dienen. Otto Dix wenste
dat allemaal zelf te bepalen en dat verklaart de veelkoppige houding tegenover hem.
Een groot kunstenaar!
■
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Slechte huwelijken en heimelijke verlangens
De Vreemde Wereld van de Nederlandse Misdaad
De moordmagnaten door Tomas Ross Uitgever: Van Holkema &
Warendorf, 280 p. f24,50
De vlinderjager door Janwillem van de Wetering Uitgever: Bruna, 252
p. f8,50
Schijn bedriegt door Hans Neber Uitgever: Veen, 205 p. f16,90
R. Ferdinandusse
Thomas Ross

Behulpzame hond met gast

Al in de jaren dertig moedigde Edgar J. Hoover schrijvers aan om spannende
boekjes te schrijven met mannen van de FBI in de hoofdrol, om zodoende de
populariteit van zijn dienst te verbreden. In de jaren zestig-zeventig, toen de CIA de
wereld leek te beheersen, had één op elke twee thrillers die verschenen een CIA-agent
als hoofdpersoon. Het is dus niet boosaardig te veronderstellen dat de recente golfjes
van publiciteit rond onze BVD het gevolg zijn van het binnentreden van Tomas Ross
in de Nederlandse thrillerwereld. Hij debuteerde met De honden van het verraad
(1980), een redelijke sterke thriller waarin zijn BVD-man, Martin Finch, een ploeg
Molukkers volgt naar Java en Ambon; en dezelfde Finch trad weer op in De ogen
van de mol, eveneens gebaseerd op actuele thema's (de vredesbeweging, de
Zuid-afrikaanse geheime dienst) maar helaas met een zwakke plot en een wijdlopige
verteltrant - een flinke herschrijving zou al wonderen hebben gedaan. Misschien
ontbrak Ross de tijd, want als alle verhalen kloppen, moet hij zijn uitgever per jaar
meerdere manuscripten aanreiken.
Daarom is nu ook zijn derde boek al op de markt: De moordmagnaten, en het mag
er wezen. De BVD doet dit keer alleen mee op de achtergrond, soms als concurrent,
soms als tipgever naar het grootste ochtendblad. Het gaat om een serie tamelijk
stevige moorden in ons land die moeten worden opgelost door de Centrale Recherche
Informatiedienst, een organisatie waar zelfs goed ingevoerde kamerleden weinig
greep op hebben. Over het gewone kamerlid spreken we uiteraard niet. Net als in
zijn vorige boeken schraapt Ross over de huid van de actualiteit. De lezer wordt
geconfronteerd met een extremistische volkspartij (brandstichting in Den Haag; de
indertijd in VN uitgezochte actie tegen illegale Marokkanen in een kerk), hij reist
mee naar de Fennisbank in Baarle-Nassau voor een snelcursus in het
computerbankieren, betreedt een boeiende seksclub, en leest af en toe een naam die
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actueel beladen is, als bij voorbeeld Melchior (‘De naam alleen al stinkt,’ mompelen
ze bij de CRI).
Tomas Ross heeft een zeer talentvolle, koele manier van thrillerschrijven; het
droeg zijn eerste boek, beloofde veel in de beginhoofdstukken van zijn tweede boek,
maar in dit derde kan hij het ook helemaal uitleven door een goede keuze van de
rechercheurs die zijn CRI bevolken. Gedegen vakmensen, geplaagd door bureaucratie,
slechte huwelijken en heimelijke verlangens.
Wie kritisch leest, zal zien dat er in de plot een duidelijke toevalsfactor is
ingebouwd. Ross' hoofdpersoon, hoofdinspecteur Pieter Boorsma, een prachtig
beschreven, wat cynische vakman, gescheiden, twee kinderen, heeft een verhouding
met Carolien, een vrouw die iets in een dagverblijf voor kinderen doet. Uitgerekend
bij háár komt een driejarig meisje terecht dat haar moeder heeft zien vermoorden,
en alleen dus door zijn verhouding met Carolien ontdekt Boorsma dat het iets met
de Moordmagnaten te maken heeft. Het betreffende meisje heeft op de borst van de
moordenaar een glinsterend insigne gezien waardoor ze een shock van angst heeft
gehad, ze gilt het uit als ze later via Boorsma met een getekend portret van de
moordenaar wordt geconfronteerd. Ingebouwd toeval, heet dat in plottechniek. Het
toeval wil dat in de Amerikaanse thriller De toevalsfactor ook zo'n scène voorkomt
- daar heeft een achterlijk jongetje een militair insigne gezien op de schouder van de
moordenaar van zijn begeleider, en gilt het later uit als hij wordt geconfronteerd met
een getekende versie van de recherche. In de huidige opeenstapeling van thrillers is
alles al een keer gedaan.

Tomas Ross,
foto Hans van den Bogaard

Dat neemt niet weg dat De moordmagnaten een goed afgewogen, actuele thriller
is, precies het boek dat van de auteur van De honden van het verraad te verwachten
viel.

Van de Wetering
Janwillem van de Wetering heeft, als we de berichten uit Maine, USA, mogen geloven,
zijn regelmatige meditatieperioden in de Zengemeenschap opgegeven. Dat is jammer
want het is ongetwijfeld het einde van zijn De Gier en Grijpstra-reeks, althans in de
oorspronkelijke opzet, die ons zou leiden naar de totale ontstoffelijking van De Gier
- in wie, zoals wij weten, zich de ontstegen ziel van Van de Wetering zelf bevond.
Misschien ligt de schuld wel bij de CPNB, de commissie die de Boekenweek
organiseert, en voor wie Van de Wetering twee jaar terug het Boekenweekgeschenk
De verdachte Verheugt schreef, een (mislukt) experiment over De Gier en Grijpstra.
Voor zijn Amerikaanse uitgever werkte hij dat om tot The Mind Murders, beter
gedacht en beter geschreven, maar niet essentieel anders. Volgens een afspraak met
de CPNB mag het pas na drie jaar in onze taal verschijnen. In die tussentijd heeft
Van de Wetering zich beziggehouden met het bloemlezen en vertalen van Oosterse
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griezelverhalen en met de heldendaden van een Japanse inspecteur, Saito. Daarnaast
schreef hij een avonturenroman De vlinderjager, gepubliceerd als tweeduizendste
Zwarte Beertje.
Bert Vuysje heeft in (zijn blad) Intermagazine de ontstaangeschiedenis van De
vlinderjager uit de doeken gedaan. Jaren geleden had uitgeverij Bruna al bedacht
dat het tweeduizendste Zwarte Beertje uitbundig op aarde moest gekomen en had
opdracht gegeven aan Rijk de Gooyer, Hans Sleutelaar en Eelke de Jong een synopsis
te maken voor een thriller die hoofdstuksgewijs door internationaal bekende
thrillerauteurs ingevuld zou moeten worden (Beertjes-auteurs als Simenon en Forsyth,
aldus Vuysje), maar die zagen daar terecht vanaf en toen nam Van de Wetering die
taak op zich. Plat zakeninstinct, vermoedt Vuysje, maar ik vrees dat het nog erger
is, dat Van de Wetering dacht er zo bij te horen, lekker opgenomen in de jet-set rond
ons schrijverswereldje. De vlinderjager begint met twee gedeeltes uit het leven van
Eddy Sachs, een tamelijk onplezierig personage, dat na even overwogen te hebben
bij de SS te gaan de andere kant kiest, en vervolgens wat anekdotische avonturen
beleeft als lid van de bezettende
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macht in Duitsland. De laatste komen ongetwijfeld uit het rijke arsenaal van Rijk de
Gooyer. Al die zaken zijn symbolisch bedoeld, het is de sleutel tot het
avonturenverhaal dat in de laatste drie delen van het boek wordt verteld. Dan krijgt
het verhaal ook vaart en is het best genoeglijk lezen. Ik las het boek voordat ik van
Vuysjes mededeling kennis nam en begrijp nu ook waarom dat eerste deel zo
loodzwaar en ongeïnspireerd is, het zijn Eelke en Hans de Rijk hun problemen en
Janwillem kreeg pas wat vrijheid toen hij in Zuid-Amerika op avontuur kon.
Maar het opmerkelijkste aan het boek is de vlakke, haastige manier van schrijven.
Van de Wetering schreef zijn Gier en Grijpstra's eerst in het Engels, sober en
doordacht, en herschreef ze dan in een opgewekter, vrolijker Nederlands. De
vlinderjager lijkt een eerste, haastige versie van een boek. Helemaal aan het slot, als
de goudschat in Zuid-Amerika eenmaal is gevonden, komt er nog een klein
melodramatisch slot, dat door de vakman, die Van de Wetering toch is, moeizaam
amateuristisch is opgeschreven.

Officier van justitie
Bij de jongste lichting misdaadauteurs hoort ook Hans Neber. Zijn eerste boek (Wie
zwijgt stemt toe) ging voor juridisch geïnteresseerden over de toepassing van een
wetsartikel, voor alle anderen over een moord (in-Engeland gepleegd) en de hoofdrol
was weggelegd voor een soort femme fatale. Op de achterflap werd vermeld dat Hans
Neber een pseudoniem was waarachter zich een heuse officier van justitie verborg.
Vanwege die moord in Engeland gokte ik toen dat Hans Neber, Neighbour, wellicht
Van Buuren zou heten. En dat klopte. H. van Buuren, officier van justitie in Zwolle.
Al lang geïnteresseerd in het schrijven van thrillers. Zijn eerste (Mijn laatste bezoek)
verscheen tien jaar geleden bij Querido, en zal volgend jaar - nu bij zijn nieuwe
uitgever Veen - onder een andere titel weer op de markt komen.
Schijn bedriegt, van dit voorjaar, draait om een episode uit het leven van een zeer
hoge ambtenaar van het Openbaar Ministerie in Den Haag, mr. Carel van Herwijnen.
Hij is betrokken bij de moord op zijn vrouw, hoe precies is het spannende deel van
de plot. Die vrouw is weer zo'n femme fatale. Ze schildert, hoereert, leren beha en
lange leren laarzen, drinkt whisky uit tumblers, het asblonde haar is modieus
opgestoken, cyclaamkleurige lippenstift bij bijkleurende grote oordoppen. Zij wordt
vermoord terwijl Van Herwijnen in Zwitserland lijkt ondergedoken met een
vrouwelijke, veelbelovende officier van justitie. Een zwaar drama van tweehonderd
bladzijden, dat met zijn moord wacht tot bladzij 108. Ondertussen krijgt het gezin
Van Herwijnen (met nog twee volwassen dochters, waarvan een dezelfde minnaar
als de moeder heeft) brede aandacht. En de oplossing van de moord wordt
gecompliceerd door het feit dat Van Herwijnen zo'n hoge ome in de Justitie is, dus
de recherche opereert met overgevoelige voorzichtigheid, en jaagt ondertussen op
alle bekende exhibitionisten uit de buurt. Voor in het boek waarschuwt de auteur
met nadruk dat alles in zijn boek verzonnen is, wat natuurlijk best zo zal zijn, maar
het milieu van de Van Herwijnens lijkt naar het leven getekend: het ontzag voor het
ambt, de vakanties, lunches, broekpakken, maneges en whisky geven een beeld van
de justitiële wereld dat haarscherp overkomt.
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De intrige is niet sterk, maar Schijn bedriegt geeft daaromheen een geharnaste
Boeketroman die voor- en tegenstanders van klassejustitie zeer kan vermaken.
■
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De eeuwige student
Jeroen Brouwers en Michel van der Plas over Godfried Bomans
Godfried Het leven van de jonge Bomans 1913-1945 door Michel van der
Plas Uitgever: Villa, 338 p. ing. f27,50, geb. f37,50
De spoken van Godfried Bomans door Jeroen Brouwers Uitgever: De
Arbeiderspers, Synthese 134 p. f24,50
Maarten 't Hart
In Godfried behandelt Michel van der Plas de eerste tweeëndertig jaar van het leven
van Godfried Bomans. Het eerste deel van deze biografie eindigt vier dagen na
bevrijdingsdag toen Bomans voor de Volkskrant - het was zijn eerste opdracht - een
verslag maakte van de feestelijkheden op de Dam. Bij een toespraak van burgemeester
De Boer (deze wilde het Duits op de middelbare scholen door een Scandinavische
taal vervangen) merkte Bomans op: ‘Wat hebben Goethe en Schiller ons misdaan?
Wat heeft Heine misdreven? Het komt ons voor dat burgemeester De Boer in loffelijke
ijver met het badwater ook het kind zou wegwerpen.’
Van der Plas behandelt op nuchtere, haast stugge wijze het leven van de jonge
Bomans. Hij psychologiseert nergens, gaat zich niet te buiten aan speculaties over
de vaak nogal bizarre beweegredenen die Bomans gehad moet hebben voor sommige
van zijn handelingen, doch geeft ons de feiten, chronologisch gerangschikt, zonder
enig gemoraliseer. Als men zijn aanpak met die van Brouwers wil vergelijken, kan
men misschien al volstaan met het citeren van twee zinnen, één uit het boek van Van
der Plas, één uit het boek van Brouwers, over hetzelfde onderwerp. Van der Plas
schrijft over de grootmoeder van Bomans: ‘Nuchter van aanleg, gaf zij het al spoedig
op de gordijnen op maat in te nemen of er de zoom van uit te leggen.’ (Dit naar
aanleiding van het feit dat grootvader Bomans zo vaak verhuisde). Brouwers schrijft
over hetzelfde feit: ‘Zijn echtgenote ging er niet meer toe over de gordijnen te
verlengen of te verkorten.’ Het is natuurlijk een kwestie van smaak hoe men dit wil
waarderen, maar ik prefereer Brouwers. Ten eerste omdat hij met veel minder woorden
hetzelfde vertelt. En ten tweede omdat hij geen commentaar geeft zoals Van der Plas
wel doet met de woorden ‘nuchter van aanleg’. Ik geloof niet dat je uit het feit dat
iemand de gordijnen na verhuizing onbewerkt laat kunt concluderen dat iemand
‘nuchter van aanleg’ is. Het kan evengoed op luiheid, op protest tegen het steeds
weer verhuizen, als op gemakzucht wijzen.
Uit het boek van Van der Plas heb ik eigenlijk pas goed begrepen dat Bomans zijn
leven lang het type van de eeuwige student is gebleven. Eigenlijk had hij in de vorige
eeuw moeten leven, in de tijd van Paaltjens en Klikspaan. Of misschien heeft hij ook
wel in de vorige eeuw geleefd, want zijn psychologisch portret is haarscherp getekend
in The Old Curiosity Shop van Dickens. Bomans is duidelijk Dick Swiveller.

Dickens-project
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Daar zich in het leven van Bomans, zeker tot aan de eerste wereldoorlog, weinig
schokkends heeft voorgedaan, zou het verhaal van de eerste tweeëndertig jaar van
zijn leven nogal saai zijn geworden als daar niet was geweest: zijn vader. Het boek
van Van der Plas geeft namelijk niet alleen de halve biografie van Bomans, maar
ook de volledige biografie van diens illustere pa. Wat een man! Vooral het feit dat
hij in een paar jaar tijd een tiendelige romancyclus wist te schrijven onder het
pseudoniem J.B. van Rode, spreekt zeer tot mijn verbeelding. Jammer is, vind ik,
dat Van der Plas zo uiterst discreet over het liefdeleven van Bomans schrijft.
Vanzelfsprekend mogen dat geen Libelle-verhalen worden, maar iets had hij ons
daarover toch wel kunnen vertellen. Waarom zo weinig over het feit dat Bomans het
niet aandurfde om, na sluiting van het burgerlijk huwelijk, het kerkelijk vervolg
onder ogen te zien? En wat heeft hij daarna gedaan? Is hij wel met zijn wettige
echtgenote gaan samenleven? Of is dat kerkelijke huwelijk pas veel later gesloten?
Krijgen wij daarover meer te horen in deel twee? Maar waarom in dit boek de feiten
zo summier behandeld?

Godfried Bomans,
foto Eddy de Jongh

Het is prettig om, via dit boek van Van der Plas, meer te weten te komen over het
grote Dickens-project van de uitgeverij Prisma. Uit deze biografie blijkt dat Bomans
er niet zozeer schuldig aan is dat sommige werken van Dickens zo slecht vertaald
zijn, maar dat al vanaf het begin vaststond dat de vertalers mochten bewerken en
inkorten en overslaan al naar het hen goed toescheen.
Hoe het alles ook zij - ik ben niet goed genoeg thuis in de wereld van Bomans om
te kunnen beoordelen of Van der Plas een juist beeld schetst van deze wonderlijke
clown. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het boek met veel plezier gelezen heb en
uitzie naar een vervolg waarin mogelijk veel open gebleven vragen beantwoord
zullen worden.

Jeroen Brouwers
De man die het boek van Van der Plas over Bomans in deze kolommen had moeten
bespreken is uiteraard Jeroen Brouwers. Ook hij schreef een boek over Bomans en
uit dat boek blijkt dat hij deze twintigste-eeuwse Dick Swiveller niet alleen bewondert,
maar ook alles over hem weet. Net als Van der Plas begint hij met erop te wijzen dat
niets wat Bomans over zich zelf vertelt voor waar aangenomen kan worden. Maar
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hij vergoelijkt dat met veel meer nadruk dan Van der Plas; hij vindt dat de schrijver
recht heeft op zijn eigen waarheid. Hij verdedigt Bomans tegen zijn eigen broer, ja,
hij moppert doorlopend op dit familielid.
Brouwers vertelt niet het leven van Bomans, nee, hij behandelt, aan de hand van
biografisch materiaal, aan de hand van het werk, en aan de hand van uitspraken die
Bomans in interviews deed, diens persoonlijkheid en levensloop. Brouwers gaat
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eigenlijk als een psychograaf te werk en aldus is een boek ontstaan waarvan ik zo
snel geen tweede voorbeeld zou weten. Het is haast alsof Brouwers een nieuw genre
heeft geschapen, en je denkt, als je dit voorbeeldige geschrift dichtslaat, dan ook
twee dingen:
a. wanneer schrijft Jeroen Brouwers nóg een paar boeken over enkele andere
auteurs,
b. kan ik niet zelf, met als voorbeeld dit werk, een vergelijkbaar boek schrijven
over bij voorbeeld Simon Vestdijk?
Eigenlijk vraag je je, na lezing, nog iets af en wel: ‘Waarom viel juist Bomans de
eer te beurt zo gedenkwaardig behandeld te mogen worden door Brouwers?’ De
spoken van Godfried Bomans heeft mij er wel, voor de zoveelste keer, van overtuigd
dat Brouwers een uitmuntend schrijver is, met bovendien een speciaal talent voor
naar hagiografie neigende in memoriams, maar het heeft mij er nog volstrekt niet
van overtuigd dat Bomans een groot of zelfs maar een goed schrijver was. Zelfs in
de citaten die Brouwers geeft om te bewijzen dat Bomans een groot stilist was, proef
ik vooral de oubolligheid, het opgelegd leuke, óf een kinderachtige moralistische
bekommernis. Ik heb bijna al het werk van Bomans met heel veel plezier gelezen,
en mocht hem ook graag voor de televisie bezig zien, maar ik geloof toch echt niet
dat hij de aandacht verdient die hij nu krijgt. Zeker: als je hem leest, lijkt het net alsof
de woorden boven het papier hangen, en naar je toe zweven als je ogen ze treffen,
maar die luchtige toon, dat ogenschijnlijk vanzelfsprekende gemak waarmee alles
geschreven is, is nog niet het werk van een echt groot stilist.

Stilist
Brouwers zegt dat hij de wijze waarop Bomans de dingen kon zeggen bewondert,
terwijl hij de inhoud vaak verfoeit. Ik begrijp niet zo goed hoe men dat onderscheid
kan maken. Wat iemand zegt, bepaalt hoe hij het zegt en daarom moet Brouwers,
ook als hij dingen leest die hem inhoudelijk niet bevallen, heimelijk toch plezier
beleven aan diezelfde inhoud. Ik denk dat Brouwers toch iets katholieks in Bomans'
proza proeft, iets van eigen jeugdsentiment, en dat het hem daarom aanspreekt. Ik
mag ook graag het werk lezen van echte protestanten zoals Gotthelf en Klaas Schilder.
Het is de toon uit je jeugd, een toon die in het geval van Bomans dan nog dit voor
heeft dat ze onnadrukkelijk is, de vrolijke, luchtige kant van het papisme geeft. Al
Bomans' boeken zijn eigenlijk paapse stoutigheden, en dat is, denk ik, eerder de
reden waarom Brouwers ze waardeert dan dat de auteur ervan echt een groot stilist
was. Hij schreef met groot gemak korte zinnen, ja, maar daar word je nog geen groot
stilist van.
Zijn beste boek, Erik, is toch een betrekkelijk slappe uitwerking van een formule
die door Lewis Carroll al zo ijzersterk gehanteerd werd dat men zich maar beter niet
aan navolging kan wagen. Bovendien stoort het wel heel erg dat Bomans blijkbaar
niet de geringste kennis had van de wereld der insecten. Dan kan men altijd nog beter
De kleine Johannes lezen. En boeken als die over Pa Pinkelman, nu, die geef ik met
de vuilnisman mee. Wat heeft hij dan verder geschreven dat erg de moeite waard is?
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Al die Capriolen en Buitelingen? Zijn boek Trappistenleven? Alleen genietbaar voor
katholieken als Kees Fens. Nee, ik begrijp de waardering van Brouwers voor Bomans
niet erg. Maar die waardering heeft wel een heel erg mooi boek opgeleverd, een boek
dat als voorbeeld kan dienen voor iedereen die een monografie wil schrijven over
een door hem of haar bewonderde auteur.
■
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IJzeren logica, uitbundige fantasie
Kierkegaard blaast leven in de ideeën
Het dagboek van de verleider door Soren Kierkegaard Vertaling: Jan
Marquart Scholtz Uitgever: De Arbeiderspers, 211 p. f26,50
Henri Wijsbek
Laatst zag ik tot mijn grote vreugde dat de Max Havelaar in het Deens vertaald was
en in een mooi, maar opvallend dun bandje was uitgegeven. En inderdaad - alleen
de stukken waar Droogstoppel in voorkomt waren vertaald. In een nawoord was dat
netjes verantwoord: de overige gedeelten zouden sterk verouderd en voor
niet-Nederlanders moeilijk leesbaar zijn. Maar Droogstoppel, ‘Tørvetriller’, was nog
springlevend gebleven en heel goed op zich zelf te lezen, zonder dat er van het boek,
dat toch geen hechte compositie had, iets wezenlijks verloren ging.
Ik kookte van woede, en iedere Nederlander met nog enige cultuurtrots in zijn aderen
zou hetzelfde moeten doen, ware het niet dat ik het bovenstaande verzonnen had.
Waarom? Omdat het omgekeerde hier in Nederland, vlak voor uw neus, wel gebeurd
is. Uit een achthonderd pagina's dik boek van Kierkegaard, Enten-Eller, is het gedeelte
met de meest aanlokkelijke titel gelicht en uitgegeven onder het voorwendsel dat het
zich uitstekend apart laat lezen.
Onzin! Het is voor de lezer een even grote tour de force om op grond van dit boek
iets over Kierkegaards denken te weten te komen als het voor de Franse zoöloog
Cuvier was om uit een afgebroken kaakbeentje een hele mastodont te reconstrueren.
Søren Kierkegaard (1813-1855) leefde in een tijd waarin de filosofie van Hegel
overal haar triomfen vierde. Een groot deel van Kierkegaards werk is een regelrecht
polemiek met het systeem van de oude meester. Kierkegaard geloofde niet in
systemen: ‘Wat de filosofen over de werkelijkheid vertellen, stelt teleur. Je leest op
een uithangbord bij een winkel: “Mangel- en Strijkinrichting”, en je gaat erheen
met je was om hem gestreken te krijgen. Maar je komt bedrogen uit; het is een winkel
die uithangborden verkoopt...’ Er zijn dikke, interessante boeken over deze
ingewikkelde polemiek geschreven. In het lichtere genre is een sprookje van Andersen
onovertroffen als inleiding. Dat gaat zo: De dochter van de koning heeft aangekondigd
dat ze wil gaan trouwen met de man die het best zijn woord kan doen. Er zijn
duizenden gegadigden. Twee daarvan zijn broers. De één weet zo veel, dat de helft
al meer dan genoeg was geweest. Hij kent de drie laatste jaargangen van de krant uit
zijn hoofd evenals het Latijnse woordenboek, en dat zowel van voren naar achteren
als van achteren naar voren. De ander is net zo dom als zijn broer slim is.
Samen rijden ze naar de stad waar de prinses woont, de slimmerd prachtig uitgedost
op een melkwit ros en de sukkel erachteraan op een geit in zijn boerenkloffie. De
slimmerik zit alle kwinkslagen waarmee hij de prinses zal winnen te repeteren als
zijn broer hem plotseling onderbreekt:
‘Hei, moet je kijken wat ik gevonden heb, een dode kraai!’ en trots laat hij de dode
vogel zien.
‘Ach apekop, wat moet je daar nu mee?’
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‘Daar ga ik de prinses mee vereren.’ ‘Ja, dat moet je beslist doen!’ lacht zijn broer
en verzinkt weer in zijn kwinkslagen.
Voordat ze de stad bereiken heeft een dergelijk tafereel zich nog tweemaal herhaald
en heeft de sukkel behalve zijn kraai ook nog een kapotte klomp en zijn zakken vol
blubber, vers uit de sloot.
Het plein voor het paleis ziet zwart en groen en rood en geel en blauw van de
welbespraakte vrijers, die één voor één naar binnen worden gelaten. Maar zodra ze
voor de prinses verschijnen, kunnen ze geen woord meer uitbrengen.
‘Die deugt niet,’ zegt ze dan, ‘de volgende!’
De slimmerd vergaat het net als de anderen. Alles is zo anders dan hij het zich
heeft voorgesteld: de zaal is gloeiend heet gestookt en hangt vol spiegels, zodat hij
zich zelf ondersteboven ziet. Op een vraag van de prinses weet hij niets anders dan
schaapachtig ‘Bèè’ te antwoorden en een, twee, drie staat hij weer buiten.
Maar nu zijn broer. Op zijn geit rijdt hij het paleis in, laat zich door niemand
overdonderen, weet op alle vragen een antwoord en wint met behulp van kraai, klomp
en blubber de hand van de prinses. Voordat de zon onder is, zijn ze getrouwd en is
Sukkel koning.
Die hoogwijze, statige ridder met zijn mond vol tanden, dat is professor Hegel.
Als het erop aankomt, vergeet hij al zijn kennis. Het is met hem net als met de man
die een prachtig paleis voor zich liet bouwen en zelf in een hutje ernaast ging wonen.
In geestelijke zin moeten de gedachten van een man het gebouw zijn waarin hij
woont, anders is er iets mis, schrijft Kierkegaard. Er mag niets overblijven dat niet
in het systeem past, ‘zelfs niet zo'n onbeduidende kleinigheid als mijnheer de
professor, die het systeem schrijft’.
En de eigenzinnige zonderling op de geit, met een dode kraai, een kapotte klomp
en zijn zakken vol blubber, is natuurlijk Kierkegaard. Hij neemt dingen mee die
anderen als rotzooi laten liggen, omdat hij er wat aan heeft, en het interesseert hem
niets wat de mensen ervan zeggen. En als het erop aankomt, blijkt hij ook nog beter
dan wie ook zijn zegje te kunnen doen.

Keuze
Het is Kierkegaard niet om de ‘objectieve waarheid’ te doen, maar om een waarheid
te vinden ‘die voor mij waarheid is, de idee vinden, waarvoor ik wil leven en sterven.
En wat zou ik er dan aan hebben, als ik een zogenaamde objectieve waarheid vond;
als ik mij door alle filosofische systemen heen zou worstelen en daarover, wanneer
dat van mij verlangd werd, een lezing zou kunnen houden?’ Daarmee wil hij niet
zeggen dat er geen objectieve waarheid bestaat, die bestaat wel maar is aan god
voorbehouden en dat is een beetje te hoog gegrepen voor de mens. Het hoogste wat
de mens kan bereiken is het subjectieve. Dit is de achtergrond van zijn uitspraak dat
het subjectieve het ware is.
Het belangrijkste verschil tussen het ‘objectieve’ en het ‘subjectieve’ is dat het
eerste wel, maar het tweede niet aangeleerd kan worden. De pastoor kan u wel leren
een kruisteken te maken, maar hij kan u niet leren katholiek te worden. Daar moet
u zelf toe besluiten en niemand anders kan dat voor u doen. ‘Er is geen enkele manier
om je persoonlijkheid buiten de keus te houden, en als je de keus uitstelt dan kiest je
persoonlijkheid onbewust, of duistere machten daarin.’ Dat schreef Kierkegaard in
1843 en het is een heel interessante opmerking.
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In L'existentialisme est un humanisme vertelt Sartre honderd jaar later dat een van
zijn leerlingen hem in de oorlog om raad kwam vragen. Moest hij zijn broer, die bij
de Duitse inval gesneuveld was, wreken en in het verzet gaan, of moest hij bij zijn
moeder blijven die zich aan haar enige overgebleven zoon vastklampte en zonder
hem misschien ten onder zou gaan. Hij heeft dus de keus tussen enerzijds het algemene
maar onzekere, anderzijds het individuele en concrete. Nergens staat hoe hij in een
dergelijk geval moet handelen en niemand kan die beslissing voor hem nemen. Hij
kan iemand om raad vragen, maar hij beslist zelf of hij die raad zal opvolgen of niet.
Ook al besluit hij van tevoren om de raad op te volgen, dan heeft hij daarvoor al zelf
zijn raadsman gekozen. En die zijn er in alle soorten, collaborateurs, verzetsmensen
enzovoorts. De keus kan hij nooit ontlopen, hij is ‘gedoemd tot vrijheid’. Een groot
deel van zijn produktie schreef Kierkegaard onder verschillende pseudoniemen, zoals
Frater Taciturnus, Johannes Climacus, Johannes Førføraren. Een verklaring daarvoor
is juist zijn preoccupatie met het subjectieve, dat je dus niet direct kunt meedelen,
maar hoogstens kunt laten zien. Hij beeldt onder deze verschillende namen
veschillende (subjectieve) levenshoudingen uit (stadia of existens-sferen in zijn eigen
terminologie) en hun uiterste consequenties; hij blaast als het ware leven in de ideeën,
en - het woord is vlees geworden. De lezer moet dan zelf uitmaken welk leven hij
wil leiden. In de meeste boeken over Kierkegaard staat dat hij drie van zulke stadia
onderscheidde. Die indeling is ontleend aan Stadier paa livets vei uit 1845 waarin
Frater Taciturnus zegt: ‘Er zijn drie existens-sferen: de esthetische, de ethische en
de religieuze.’ Maar als je iets verder leest, is er sprake van een ‘Prius’, een stadium
dat aan deze drie voorafgaat dus.
Vervolg op pagina 36
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Waarheid zonder verdichting
Het diepe zuiden en andere proza van Astère Michel Dhondt
Het diepe zuiden, 171 p., f27,50
Zeven geestige knaapjes, 159 p., f22,50
De tijd staat stil, 141 p., f22,50 door Astère Michel Dhondt Uitgever: De
Bezige Bij
Frans de Rover
Het vroege werk van Astère Michel Dhondt, met de precieuze beschrijving van
gracieuze jongetjes, roept de sfeer op van Lodeizens dichtregels
hij kende van liefde enkel de bewegingen:
de handkus, de geste, de lach, het verdriet
hij kende de gebaren van verwondering.

Romantisch-verwonderd, poëtischbewogen, erotisch-sprookjesachtig vooral. Het
vorig jaar herdrukte Zeven geestige knaapjes (uit 1966) kan een cultuur-sprookje
genoemd worden: een aftasten van de grenzen tussen fantasie en realiteit, tussen
geestigheid en lompheid, waarbij een compromis niet mogelijk blijkt. Fantasie en
geest delven het onderspit tegen de maatschappij. De schrijver Dhondt geeft zijn
nederlaag toe: in een nawoord bij De tijd staat stil (1980) vermeldt hij hoe ‘de broze
en kortstondige vriendschappen met de jongetjes die in een lange stoet voorbij
trokken’ hem niet langer konden bevredigen; hoe hij op een moment zich uitgestoten
voelde door ‘kind, ouder, samenleving’. ‘Ik word verjaagd uit het kultuurgebied en
kan nu alleen nog in het wild en onder bedreiging mijn voedsel zoeken. Dit impliceert
dat de zo lang volgehouden poging om de vroeg rijp geworden jongetjes in hun
ontwikkeling te begeleiden, geen zin meer heeft.’
Dhondts confessie heeft een tragische ondertoon, maar krijgt vooral tragische
gevolgen. Zijn kultuurgebied: het tot artificiële literatuur omgevormde verlangen
naar de ontluikende of zojuist ontloken schoonheid van dartele jongensriddertjes,
wordt opgegeven verklaard en verruild voor de realistische beschrijving van een
kultuur uit het verleden - het romaanse Zuid-Italië. De tijd staat stil is het boek van
die overgang; Het diepe Zuiden is het resultaat van een andere manier van kijken
naar en schrijven over de werkelijkheid. Maar helaas: Dhondts fantasie en zijn kuise
erotiek hebben het definitief afgelegd tegen een puur registrerende manier van
schrijven die ik niet anders dan als pas écht doodlopend kan karakteriseren.

Astère Michel Dhondt,
foto Jan van der Weerd

Kuise erotiek - het lijkt een vreemde aanduiding voor Dhondts knaapjesliefde;
toch weet ik geen andere term (hij is me wellicht associatief ingegeven door een titel
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als Natuurzuiver kinderhormoon van Jos Ruting, van wie recentelijk (toeval?) het
fantasierijke ‘kinderboek’ Lydia en de zwaan (uit 1963) herdrukt werd. In zijn lezing
‘Mijn waarheid en verdichting’ (1967), toegevoegd aan de herdruk van Zeven geestige
knaapjes, noemt Dhondt deze roman zijn meest persoonlijke. Hij geeft (overtuigend)
toelichting op de structuur en de symbolische betekenis van zijn verhaal en bekent
de therapeutische waarde die dit schrijven voor hem heeft: ‘Ik heb geleerd afstand
te nemen van mijn verleden. Ik heb geleerd mijzelf te aanvaarden. Nog andere
belangrijke dingen heb ik geleerd. Ten slotte is de lotsverbondenheid van de jongetjes
en mij op haast fatale wijze bevestigd.’
De wonderbaarlijke en lucide roman, waarvan de hoofdstukken worden aangeduid
met de letters van het alfabet - de taal levert een structuur voor de emotie - is niet
goed samen te vatten. Onder eigen naam treedt de schrijver op te midden van zijn
‘geestige knaapjes’, zijn zeven ‘ridders’ en laat zich door hun natuurlijke leefwereld
overrompelen en meeslepen in de meest fantastische gebeurtenissen, op zoek naar
‘de onvatbaarheid van de schoonheid’: ‘Ik keek naar Patrick - waar was ik, was ik
nog in het Westen? - en ik richtte me zonder enige moeite op om hem te bedanken.
Ik zei: “Patrick”, - en ik stokte. Zijn lichte lippen bewogen in een fluitstandje. Het
drukte bewogenheid uit. Het drukte verlangen uit. Ik sprak verder, ik zei: “Kom”,
en hij vlijde zich naast mij op het bed. Ik boog me naar hem toe. Het was onvatbaar.
Ik zei: Nee, nee, nee, ik fluisterde: Nee, nee, ik zuchte: Nee, ik ademde: -’ Maar
gesymboliseerd in ‘de Komiteejers’ (waartoe individuen behoren als de Gluiper, de
Drilmeester, de Geilaard, de Schreeuwer(s), de Nozem) neemt de maatschappij wraak
op Dhondts ‘kultuurgebied’. Hij ontsnapt nog net, maar toch... En ik vind het van
moed en inzicht getuigen dat Dhondt - we schrijven 1967! - voor eigen rekening
uitspreekt: ‘Al deze individuen stelen het verweer voor van de maatschappij: een
maatschappij die genivelleerd is tot beneden het peil van de grootste gemene deler
uit de massa, een maatschappij die geen kritiek op haarzelf kan verdragen, een
maatschappij van donker en stank, een maatschappij die alles verder wil nivelleren,
doodgemakkelijk maken, doodstom maken. Een maatschappij waarin alles steunt op
de macht van het aantal, de simplifikatie en nivellering van waarden, de gemakzucht.’
Na vijftien jaar lijken we terug bij ‘af’: misschien rechtvaardigt dat alleen al de
herdruk van deze natuurzuivere roman; of moet ik zeggen: ‘De tijd staat stil’, de titel
van wat ik eerder noemde Dhondts ‘overgangsboek’. Weer denk ik aan Lodeizen,
aan zijn prozagedicht in dagboekvorm ‘Reis naar de Congo’ met name, al is Dhondts
taalgebruik minder suggestief geworden.
De leeuw staat pal.
Amsterdam, vrijdag 18 november 1977
Bij het Leidsebosje werd ik door een felle jongen gegrepen.
Zijn oogopslag was heel fris en brutaal.
Hij remde, steigerend op zijn fiets.
Zijn billen spanden zich op, drongen
naar achteren en deukten zich als appels.
Ze trilden!
Ik stond stil bij de twee oude platanen.
Bij de herindeling van het Leidsebosje voor het verkeer in 1974
werden deze twee bomen gespaard.
Ze waren meer dan een eeuw oud.
De jager.

De tijd staat stil bevat in totaal 52 brieven, verdeeld in zeven cycli met titels als ‘De
toekomst van Holland’, ‘Romeins jachtverhaal’, ‘Behouden kathedraal’. Ze worden
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afwisselend gericht aan ‘Peter’ en aan ‘de oningewijde lezer’, afwisselend geschreven
vanuit Amsterdam (de stad van ‘de lieverdjes’) en vanuit Italië of Frankrijk
(landschappen, kathedralen), en ondertekend met ‘de jager’, ‘de soldaat’ of ‘Astère’.
De geciteerde brief is typerend voor Dhondts ontwikkeling: van een poëtische
verwerking van verlangens naar een koele, onpersoonlijke registratie van
werkelijkheid; van Amsterdam naar het Zuiden met een contrasterende ontwikkeling
van de algemeen met die plaatsen geassocieerde gevoelens. In de geciteerde brief
leven het contrast een spanning op; de laatste brieven, die in datering gedeeltelijk
parallel lopen aan het reisverslag Het diepe Zuiden, bevatten alleen nog maar
‘werkelijkheid’:
Stervende stad.
Molfetta, zaterdag 27 januari 1979.
Met zijn twee stompe klokketorens stak de oude dom uit boven de haven.
In zijn zijgevels kruisten de bogen elkaar.
De leeuwen naast het dichtgemetselde hoofdportaal waren verweerd tot zeehonden.
Via een binnenplaats en een zijportaal kwam ik toch nog in de kerk.
Van buiten waren de koepels piramidaal.
Voor de dom lag de half versperde, middeleeuwse stad.
De wapens van de reders prijkten nog op de deurposten van de ontruimde herenhuizen.
De soldaat.

De soldaat is een geprogrammeerde reisleider geworden; ik heb het een doodlopende
manier van schrijven genoemd. Wat in de korte briefvorm misschien nog acceptabel
is (alleen al de typografie geeft er ‘iets poëtisch’ aan), blijkt als volledig uitgeschreven
proza onverteerbaar. Dhondt mag dan in zijn nawoord bij De tijd staat stil vermelden
dat tijdens zijn Italiaanse reis ‘de toevloed van nieuw materiaal’ groter wordt, wat
dat in hem bewerkstel-
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ligt weet hij niet over te brengen. De presentatie van het materiaal roept een gevoel
van verveling op omdat er, ondanks (of juist: vanwege) de eindeloze stroom feitelijke
informatie over cultuur en landschap, niets gebeurt, niets tot leven komt. De
waarnemer neemt waar en dat was het dan. Misschien ben ik te veel verwend door
de reisverslagen van Cees Nooteboom die mij de indruk geven steden en landen
bezocht, ‘gezien’ en vooral ‘ondergaan’ te hebben, zonder soms zelfs van het
geografisch bestaan ervan op de hoogte geweest te zijn. Dhondt beschrijft zo
nauwkeurig mogelijk wat hij ziet, niet wat hij denkt of wat iets bij hem oproept. De
reflectie kon zeker niet meer in de reistas. Door de niet aflatende reeks uiterlijke
beschrijvingen van kathedralen en museumstukken zie je uiteindelijk geen enkele
kathedraal of museumstuk meer, kún je er door oververmoeidheid ook niet één meer
zien.
‘De vaas had het model van een krater, die gewoonlijk werd gebruikt om wijn en
water in te mengen, maar in dit geval voor de versiering van een graftombe werd
ontworpen. Hij dateerde van rond 460 voor het begin van onze jaartelling en had
nu een waarde van ongeveer twee en half miljoen gulden.’
Dit is (overgeschreven) reisgidsen- of kunstboekenproza, slechts interessant voor
een lezer die (een afbeelding van) het kunstvoorwerp voor zich heeft. Zelfs wanneer
Dhondt voor ‘de beroemde efebe van Agrigento’ staat, resulteert dat in een
waarneming die weinig meer dan een waarneming is: ‘De mannelijke schoonheid
van de jongen bleef in evenwicht met de jeugdige gratie van zijn houding en
uitdrukking. De diepe inkeping van zijn wervelkolom aksentueerde zijn hoge billen.
Zijn gladde dijen en mooi gevormde knieën, sterke borst met licht verhoogde
tepelhoven, parmante kop met grote ogen, gaven hem inderdaad (: Dhondt levert
blijkbaar slechts bevestigend kommentaar op wat hij in zijn reisgids leest!) de allure
van een efebe: een jongen klaar om soldaat te worden, in het gevecht te gaan. Een
lint om zijn kruin hield zijn ponykapsel bijeen.’ De reis gaat verder; er is nog veel te
zien.
Ik pleit met mijn kritiek niet voor een pathetische sierkunst of andere overbodige
opsmuk, maar refererend aan Dhonts eerder genoemde lezing ‘Mijn waarheid en
verdichting’ zou ik willen suggereren dat de waarheid van een schrijver verdichting
dient te zijn. De ontkenning van dit laatste is de ontkenning van het karakter van
literatuur.
■

[IJzeren logica, uitbundige fantasie]
Vervolg van pagina 34
Het jaar daarop verschijnt Afsluitende uvidenskabelig efterskrift waarin Johannes
Climacus een onderverdeling gemaakt heeft. Hij noemt er zeven. Maar ook dat is
geen uitputtende opsomming. Die wordt nergens gegeven. Als je alle verschillende
stukken bij elkaar legt, kom je tot twaalf stadia, verdeeld over vier hoofdstadia: het
onmiddellijke, het esthetische, het ethische en het religieuze.
Verreweg de belangrijkste (en moeilijkste) grond voor deze indeling is de
tijdsopvatting die de verschillende stadia karakteriseert. Heel summier kun je zeggen
dat zij die in het eerste stadium verkeren, vrij rondzwerven tussen verleden
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(geheugen), heden en toekomst (hoop), zonder ergens thuis te zijn en zonder zich
daarom te bekommeren. De estheticus wordt door zijn geheugen opgejaagd, de ethicus
leeft in het nu, en alleen de religieuze mens heeft hoop op de toekomst.
Een andere indeling, die zich iets makkelijker laat samenvatten, is het begrippenpaar
het Algemene en het Bijzondere. Dat laatste is een categorie van Kierkegaard zelf
waar hij erg trots op was. Het algemene is het domein van de ethicus. Hij onderwerpt
zich aan de wetten en plichten, omdat hij daarin een uitdrukking van het absolute
ziet (in Kants termen: aus Pflicht). De onmiddellijke mens richt zich ook naar het
algemene, niet uit overtuiging maar omdat dat het makkelijkst is. Hij volgt alleen de
wet van de minste weerstand (in Kants termen: pflichtgemäss).
De religieuze mens heeft met het algemene gebroken en de sprong in het absurde,
paradoxale geloof gemaakt. Hij volgt de stem van god die in zijn geweten spreekt.
Kierkegaard was aanhanger van het zogenaamde theologisch voluntarisme: iets is
goed, omdat god het wil. Abraham die op het punt staat zijn zoon Isaac te vermoorden,
is een goed voorbeeld. Ethisch gezien is hij een moordenaar, religieus gezien doet
hij het hoogst mogelijke. Hij is een uitzondering geworden. De estheticus is dat ook.
Het verschil met het religieuze stadium is dat zijn drijfveer niet zijn goddelijke
geweten is maar zijn hang naar steeds nieuwe en steeds pikantere ervaringen. Het
prototype van de estheticus is Johannes Forforaren (= de verleider), de schrijver van
Het dagboek van de verleider.
Johannes stippelt een heel ingewikkelde en omslachtige strategie uit om het meisje
Cordelia, op wie zijn oog toevallig is gevallen, te verleiden. Hij wil haar alleen hebben
als ze precies is zoals hij vindt dat ze moet zijn. Op die manier geniet hij vóór de
verleiding zelf van zijn plan, en erna van zijn herinnering. Daarin verschilt hij van
Don Juan, die volgens Kierkegaard geen verleider is, omdat hij daar de reflectie voor
mist en dus in het onmiddellijke stadium thuishoort.
Eigenlijk verleidt Johannes Cordelia niet, maar probeert hij een droombeeld van
haar te realiseren. Die poging is tot mislukken gedoemd, dromen horen immers niet
thuis in de werkelijkheid. Zijn leven glijdt daarom als zand door zijn vingers en hij
verliest zijn toekomst in een steeds wijkend heden. Wat overblijft, is alleen een
herinnering. In het eerste gedeelte van Enten-Eller staan prachtige aforismen die
deze lusteloze, vermoeide stemming uitdrukken. Maar die gaan uw neus dus mooi
voorbij.
Het lijkt misschien of dit een volkomen verouderd en oninteressant mensbeeld is
geworden met die vreemde stadia. Dat is niet zo. Kierkegaard heeft in het eerste deel
van Enten-Eller een mooi en genuanceerd beeld gegeven van iemand die hyperbewust
is van zich zelf en andere mensen meedogenloos gebruikt. Johannes is zo oneindig
op zich zelf betrokken ‘dat zijn voeten geen sporen achterlaten’ en ‘de individuele
personen zijn voor hem altijd alleen maar stimulans geweest, hij liet ze vallen zoals
de bomen hun bladeren - hij verjongde zich, het loof verdorde’.
Maar geluk brengt het hem niet. Vertwijfeld is hij steeds op zoek naar iets nieuws,
iets anders. Er is niets wat hem lang kan boeien, geen enkele verhouding die hij de
moeite waard vindt om uit te diepen. Hij kán het niet eens, omdat hij net als een
spiegel alleen het beeld van zijn ‘geliefde’ kan omvatten, nooit haar zelf. Hij is
onherroepelijk verstrikt in zich zelf en zijn intriges. Een gekwelder en eenzamer
wezen is er niet.
De estheticus van Kierkegaard werpt zijn slagschaduw vooruit over ons eigen
moderne leven met zijn reflecterende zonnebrillen en hermetische koptelefoons,
waar zelfverwerkelijking (wat dat in hemelsnaam ook zijn mag) het hoogste goed is
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en waar vrijheid alleen als onafhankelijkheid wordt opgevat. Vrij zijn van iedereen,
vrij van alles! Kierkegaard heeft het honderdvijftig jaar geleden al beschreven. Zijn
remedie - een sprong in het ongerijmde - mag dan niet zo aantrekkelijk zijn, de
diagnose heeft hij haarscherp gesteld. Dat is een reden om hem vandaag nog te lezen.
■
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Literair nieuws
Het Letterkundig Museum in Den Haag is in moeilijkheden geraakt omdat het niet
kan verhuizen naar de nieuwe behuizing in de Koninklijke Bibliotheekcomplex bij
het Centraal Station in Den Haag. De huurprijs is zo gigantisch, en de middelen van
het Museum zijn zo beperkt, dat CRM eerst met aanvullende financiële voorzieningen
moet komen. Gewerkt wordt er niettemin wel op het museum, getuige het nieuwe
nummer van het huisorgaan Juffrouw Ida, waarin allerlei wetenswaardigs over allerlei
Nederlandse schrijvers staan, en aan de reeks facsimile's van handschriften uit de
collectie van het museum die nu verschenen is. Het zijn mooi geproduceerde
handschriften van de volgende dichters en gedichten: Herman Gorters Bij de dood
van A.W., Luceberts School der poëzie, Nijhoffs De Moeder de Vrouw, Roland Holst'
De Ploeger en Vasalis' Het ezeltje. De handschriften zijn gevat in een kartonnen
omslag en voorzien van een verantwoording. Ze zijn alleen als reeks te krijgen door
overmaking van f25, - op giro 495619 t.n.v. het Letterkundig Museum onder
vermelding van ‘5 facsimile's’.
***
‘Als het parlement op zaterdagmorgen kan vergaderen over de crisis rond de
Falkland Eilanden (getipt voor de Most Brilliant International Farce of the Year),
dan zouden ze het volgende weekend bij elkaar moeten komen om de kwesties te
behandelen die worden opgeworpen door het boek van Jeremy Seabrook,’ schrijft
John Mortimer in The Sunday Times over het boek Unemployment. Dat is iets anders
dan het inmiddels beruchte boek van professor Heertje, want Seabrook schrijft een
onthutsende geschiedenis van de werkeloosheid sinds de jaren dertig en geeft een
beeld van de huidige situatie dat er niet om liegt. ‘A unavoidable, truth-telling and
deeply painful book’. (Uitgegeven door Quartet, geïmporteerd door Nilsson & Lamm,
226 p., f51,20)

Lucebert: School der poëzie

***
Op drieëntwintigjarige leeftijd, in augustus 1965, ging de Amerikaan Duane
Michals naar Brussel. Met een schuchter gemoed, want zijn doel was de schilder
René Magritte. De foto's die Michals toen maakte heeft hij nu pas in een klein boekje
gepubliceerd. Boeken met en over het werk van Magritte zijn niet zeldzaam, maar
dat belooft A Visit with Magritte by Duane Michals wel te worden. Zelden ziet men
zulke foto's waarop Magritte tegelijk zo ongedwongen en zo geraffineerd poseert in
zijn kamers, aan zijn bureau, in de tuin met een schilderij met daarop geschilderd
een koffer - overjas en bolhoed op - en met zijn vrouw. Michals foto's behoren zelf
tot de wereld van Magritte's schilderijen, alsof Magritte hem aanwijzingen heeft
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gegeven. (Uitgegeven door Matrix, Rhode Island; o.m. te koop bij Premsela in
Amsterdam, f 35,75).
***
Bij een reeks als Past Masters, uitgegeven door Oxford University Press en
geredigeerd door Keith Thomas, vraagt men zich af of in Nederland een dergelijke
serie ook niet mogelijk zou zijn: boekjes van gemiddeld honderd pagina's over
filosofen, dichters en schrijvers, geschreven door kenners. Het is een reeks waarin
het werk centraal staat. Deze maand zijn er weer zes nieuwe deeltjes uitgekomen,
terwijl op de binnenkant van de boekjes ook al wordt aangekondigd wat ons de
komende jaren te wachten staat. De nieuwe delen zijn: Coleridge, Kant, Carlyle,
Darwin, Tolstoi en Berkeley. (Geïmporteerd door Van Ditmar, f8,20 per deel).
***
Er zijn ook mensen die zich niet storen aan de overmatige belangstelling voor de
persoon en het werk van Virginia Woolf. (In Engeland beschouwt men het als een
verdienste als iemand niets van haar gelezen heeft.) Toch moet die belangstelling
ook weer niet overschat worden; immers, hoeveel mensen in Nederland kunnen het
nieuwe deel van haar dagboeken, deel IV 1931-1935, aanschaffen als het f80,85
kost? Het boek is het zeker waard, want het beslaat de tijd waarin Virginia Woolf
The Waves voltooide en werkte aan The Years. (Anthony Burgess: ‘Ah, if only her
novels were half as good as her Diaries.’) Virginia Woolfs biograaf, Quentin Bell,
was de zoon van Virginia's zuster, Vanessa, getrouwd met Clive Bell. Als onmisbare
aanvulling op alles wat men Bloomsburiana noemt heeft hij, samen met Angelica
Garnett, het fotoalbum van de familie Bell uitgegeven: Vanessa Bell's Family Album.
De onverzadigbaren op het terrein van de Bloomsburiana zullen niet teleurgesteld
worden, al treft men in dit album minder de grote wereld van Bloomsbury aan: het
zijn geen foto's van beroemdheden, maar van huiselijke taferelen. Sober,
ongedwongen, geen al te officiële poses, dat is het belangrijkste kenmerk van deze
foto's, alsof ze alleen voor de aardigheid en eigen genoegen zijn genomen. Het boek
is uitgegeven door Jill Norman & Hobhouse LTD en wordt, evenals het nieuwe deel
dagboeken, geïmporteerd door Keesing. (f56,90)
***
In The Observer van 2 mei j.l. schrijft John Weightman over de nieuwe biografie
over Alben Camus van Patrick McCarthy (die eerder een biografie over Céline heeft
geschreven die als Penguin te krijgen is). Hij wijst erop dat Camus al geruime tijd
buiten Frankrijk meer waardering ondervindt dan in Frankrijk zelf. Biografieën of
boeken van enige betekenis zijn er de laatste twintig jaar niet verschenen. Wél in
Amerika, waar in 1979 de grote biografie van Herbert Lottman verscheen. McCarthy
signaleert in zijn biografie een lichte kentering en mogelijk is daarvan het Album
Camus een voorbeeld. Deze door Gallimard uitgegeven Albums komen uit als het
verzamelde werk van een schrijver volledig in de Pleiade-reeks is opgenomen en er
verschijnt maar één oplage van, wat tot gevolg heeft dat bepaalde Albums, zoals dat
over Céline - dat in 1976 uitkwam - al snel veel meer waard is. Het nieuwe Album
Camus, samengesteld en geschreven door Roger Grenier, geeft een beeld van Camus
in de vorm van een schets van zijn leven en middels talloze foto's en documenten.
Voor wie belangstelling heeft voor het werk van Camus is het weer een fascinerende
collectie: jeugdfoto's, knipsels van zijn eerste artikelen over de Algerijnse kwestie,
foto's van de toneelstukken, foto's met Malraux, Leiris, Picasso etc. Ook de
voorpagina's van de kranten die berichten over het auto-ongeluk waaraan Camus
bezweek. De naam van E. du Perron komt er zelfs in voor. (f29,50

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

CP
***
Op drie achtereen volgende woensdagen organiseert de Stichting Literaire
Aktiviteiten Amsterdam (SLAA) 3 forums met 3 generaties over Menno ter Braak,
politiek en cultuur. Op woensdag 26 mei komen, onder voorzitterschap van H.J.A.
Hofland, Arthur Lehning, Adriaan Morriën, Gerard Walschap, Konrad Merz en
Anton Constandse aan het woord. Woensdag 2 juni, voorzitter G. van Benthem van
den Bergh: H. Drion, J. Goudsblom, Jan Rogier, Fritz de Jong, H.J.A Hofland.
Woensdag 9 juni, voorzitter J. van Tijn, onder meer: Jaap Goedegebuure, F. Bulhof,
Bart Tromp, Carel Peeters en A.F. van Oudvorst. Het is niet de bedoeling dat de
forumleden zich beperken tot de periode van het interbellum, maar het juist zullen
hebben over de doorwerking en de verandering van de ideeën uit de jaren dertig. De
avonden worden gehouden in De Nieuwe Kerk en staan in het teken van de
manifestatie Berlijn-Amsterdam. Er is een brochure gemaakt waarin onder meer een
bloemlezing van uitspraken over Ter Braak is opgenomen gedaan door intellectuelen
sinds 1940.
CP
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Ver van het gewoel
Inspirerende kritieken en essays van Kees Verheul
Antwoord van een buitenstaander door Kees Verheul Uitgever: Polak &
Van Gennep, 118 p. f30,Rudi van der Paardt
In de afgelopen jaren hebben heel wat critici van naam hun recensies van eigentijdse,
meestal Nederlandse, literatuur in één of meer delen gebundeld. Zonder de pretentie
volledig te willen zijn, zou ik de namen kunnen noemen van (in alfabetische volgorde)
Hugo Bousset, Tom van Deel, H.A. Gomperts, Wam de Moor, Aad Nuis en K.L.
Poll. Kennelijk voorziet dit soort boeken in een behoefte aan een allereerste oriëntatie
bij belangstellende lezers; misschien zijn ze speciaal een uitkomst voor scholieren
en studenten die ‘voor hun lijst’ moeten lezen en voor de allernieuwste literatuur nog
niet over studiemateriaal beschikken.
De nieuwe bundel beschouwingen (essays en kritieken, eerder in onder meer NRC
Handelsblad en Vrij Nederland verschenen) van Kees Verheul, die in 1976 een
soortgelijke collectie onder de titel Verlaat debuut publiceerde, heeft duidelijk een
andere doelgroep. De in de verschillende hoofdstukjes (variërend in lengte van vijf
tot zeventien bladzijden) behandelde auteurs zijn niet de trendsetters van ons
vaderlandse literaire wereldje, maar schrijvers uit binnen- en buitenland met een
afgerond oeuvre en een gevestigde, zij het niet allerwegen erkende, reputatie. De
bundel lijkt derhalve nog het meest op de verzamelingen essays van Maarten 't Hart
(De som van misverstanden, Ongewenste zeereis) over schrijvers ‘ver van het gewoel’,
en met alle stilistische en thematische verschillen tussen de stukken van 't Hart en
die van Verheul is hun uitwerking op de lezer zeker dezelfde: zij stimuleren tot
(eventueel hernieuwde) kennismaking met het besproken oeuvre.
De bundel vertoont een duidelijk driedelige opbouw. In het eerste deel is Verheul
op zijn eigen terrein, de slavistiek: hij bespreekt daar op plezierig instructieve wijze
het werk van twintigste-eeuwse Russische schrijvers, meest dichters. Aan het andere
eind van het drieluik staat de Nederlandse literatuur: naar aanleiding van de
verschijning van verzamelde werken gaat Verheul in op de poëzie van Herman Gorter,
J.H. Leopold, Pierre Kemp en Chris van Geel, alsmede op het proza van Slauerhoff.
In het middendeel figureren de ‘classics’ Kaváfis, Céline en Pound.

Pierre Kemp
De titel Antwoord van een buitenstaander is ontleend aan een opstel over Mandelstam,
maar heeft in min of meer symbolische zin betrekking op eigenlijk alle besproken
auteurs en gezien alleen al het feit, dat Verheul zich buiten zijn vakgebied waagt,
ook op de essayist zelf. De stijl die Verheul bezigt (literatuurwetenschappers zouden
van deze manier van schrijven iets kunnen leren) sluit heel goed aan bij de centrale
thematiek; gedistantieerd, maar allerminst bloedeloos proza, voor de duidelijkheid
een enkele voetnoot, geen jargon. Van elk van de drie delen bespreek ik het opstel
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dat mij het meest bekoorde iets uitgebreider, te beginnen met de Nederlandse afdeling.
Hier vind ik de langste bijdrage ook de beste - zoals ik ook de kortste, over Van Geel,
het minst verrassend vind, ik ieder geval veel minder dan het uitgebreide opstel over
dezelfde dichter in Verlaat debuut - en dat is een mooi stuk over de man die toch
nog altijd een buitenbeentje is in de Nederlandse dichtersbent: de Limburger Pierre
Kemp. Verheul is natuurlijk niet de eerste die wijst op motieven als klank, geur,
kleur, dood en seksualiteit in de poëzie van de ‘man in het zwart, heer van het groen’,
zoals Paul Rodenko in een nog steeds belangwekkend opstel (opgenomen in De
sprong van Müchhausen van 1959) Kemp typeerde, en zoals ook het aan Kemp
gewijde deeltje van ‘De Engelbewaarder’ heet. Verheul herhaalt niet wat kenners
als Karel Reijnders, Fernand Lodewick of Pim de Vroomen daarover allemaal hebben
gezegd, maar bespreekt een enkel gedicht (‘Najaar’) wat uitvoeriger, wijst terecht
op kleursymboliek en cyclische structuur en is zo aanstekelijk enthousiast over de
ritmiek en muzikaliteit van dit gedicht, dat je het hardop gaat lezen en ook naar andere
gedichten van Kemp grijpt. Wie zoals ik niet in het bezit is van Kemps Verzameld
werk (volgens Verheul overigens wemelend van de zetfouten) zal het betreuren dat
er geen flinke bloemlezing uit de gedichten van Kemp voorhanden is: de anthologie
van Rob Molin, in de serie ‘Poëtisch erfdeel der Nederlanden’ van uitgeverij
Heideland, is toch wel erg mager.

Kees Verheul

Ezra Pound

Lloyd Otis ziet hoe een koe zijn kant op komt

Pierre Kemp is inderdaad een typische buitenstaander: een ‘kinderlijke man’, een
wereldvreemde provinciaal, door relatief weinigen echt voor vol aangezien - dat het
er overigens steeds meer worden blijkt uit de bibliografie van het zojuist genoemde
deeltje van ‘De Engelbewaarder’. Kaváfis, Céline en Pound zijn weer op een heel
andere manier outsiders. De laatste twee door hun politieke stellingname die de
verkeerde bleek, Kaváfis door zijn leven als Griek in het Egyptische Alexandrië en
zijn homoseksualiteit, die openlijk werd beleden in een tijd, waarin dat eigenlijk ‘not
done’ was. Iets nieuws over Kaváfis ben ik in de overigens heldere schets van Verheul
niet tegengekomen, maar dat komt natuurlijk ook omdat die al stamt van 1977 en er
sindsdien alleen al in het Nederlandse taalgebied heel wat aandacht aan Kaváfis is
besteed (Maarten 't Hart, Aad Nuis, Alfred Kossmann). Meer had ik aan het opstel
over de The Cantos van Ezra Pound, waarin het ‘fout-zijn’ van Pound geenszins met
de mantel der liefde wordt bedekt en de bewondering voor Pounds onmiskenbare
virtuositeit in het mengen van disparate cultuurelementen het oordeel niet in de weg
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staat dat ‘zijn cultuurfilosofische inzichten voor een beschamend groot deel berusten
op uit hun verband gerukte citaten, vertaalblunders en amateuristische interpretaties’.
Op dat brokkelige werk van Pound heeft Verheul een interessante visie, al kan ik
niet beoordelen of die visie in de Pound-studie wel meer voorkomt: ‘De winst van
het ontbreken bij de dichter van een vaste greep op een harmonisch geordend
materiaal is een ongewone openheid. De gedaante die zijn werk in de loop van de
tijd aanneemt wordt, anders dan bij meer
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bewuste planning mogelijk zou zijn geweest, bepaald door het niet te voorspellen
proces van veranderingen in en om de dichter. Pounds boek is een ‘groot’, voor zijn
tijd kenmerkend en in de literatuurgeschiedenis voor zo ver ik weet uniek stuk poëzie
geworden, omdat het van binnen uit vorm geeft aan de ervaring van het onvoorziene.’
Het is een uitspraak die dicht in de buurt komt van de opvattingen van de Italiaanse
semioticus Eco over literatuur in het algemeen.

Carthago
Intussen laat Verheuls opstel over Pound een nevenmotief in zijn bundel zien: dat
van het resoneren van de ene tekst in de andere, het verschijnsel dat men tegenwoordig
graag aanduidt met de term intertekstualiteit. Het speelt ook een rol bij sommige
door Verheul besproken Nederlandse auteurs (bij Slauerhoff heel duidelijk en in
zekere zin ook bij Leopold; Verheul wijst daarop in enkele uitstekende noten), maar
nog meer in de stukken gewijd aan de Russische literatuur. Deze intertekstualiteit
komt het meest nadrukkelijk aan de orde in een uit het Engels terug vertaald opstel,
dat op speciaal verzoek van de uitgever is opgenomen. Het wijkt stilistisch wat af
van de rest, maar hoort daar qua thema juist heel goed bij, zoals al blijkt uit de titel:
‘Iosif Brodski's Aeneas en Dido’. Van Brodski was ik de naam wel eens tegengekomen
in een opstel van Charles Timmer over Russische ballingen-literatuur, maar met zijn
werk heb ik voor het eerst door deze bundel van Verheul kennis gemaakt. Alleen al
de letterlijk gehouden vertaling van het Aeneas en Dido-gedicht doet je beseffen dat
hier een Russische pendant van Kaváfis bezig is, die antieke motieven door zijn
perspectivisme een universele geldigheid geeft. Verheuls analyse van dit gedicht,
waarin de scheiding tussen Aeneas en de Carthaagse koningin in enkele shots wordt
weergegeven, is minutieus en overtuigend. Zijn opvatting, dat ‘in Dido's dood de
verwoesting van haar stad (door de Romeinen) voorspiegeld wordt’, lijkt mij volstrekt
juist, maar is, dunkt mij, geen nieuw element in deze Aeneas en Dido-versie: die
anticipatie speelt ook al in de tekst van Vergilius een rol. Zo zal iedere lezer vanuit
zijn eigen specialisme wel kanttekeningen kunnen plaatsen bij dit Antwoord van een
buitenstaander. Ik gun Verheul met dit boek een uitgebreide discussie.
■
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Hugh Jans
Spirituele gerechten
Wijn- en drankmakers zijn meestal goede eters en ze zijn er ook niet
verlegen mee om hun gerechten te parfumeren met wat er uit eigen
vat of fles komt. Het houdt de geest levendig en verwarmt het hart,
zo zeggen ze.
Sommige kokers zijn bang dat ze aangeschoten geraken van een
gerecht waar het een of andere spirituele nat in verwerkt is. Nu is het
wel zo, dat alle overdaad kan schaden, maar ook dat de alcohol uit
een drank, die in gepaste hoeveelheid, tijdens het koken aan een
gerecht wordt toegevoegd, gedurende de bereiding helemaal of
grotendeels verdampt, om slechts zijn essentie en aroma in het gerecht
achter te laten. En dat is de bedoeling ook.

Gegrilde forel
4 forellen
zout & peper
2 eetl. gesmolten boter
1,6 dl witte wijn
3 plakken ontbijtspek, uitgebakken en verkruimeld
2 eetl. amandelsnippers
3 eetl. geraspte Parmezaan

Dep de forellen droog, wrijf ze in met zout en peper. Schik ze naast elkaar in een
lage vuurvaste schotel en kwast ze in met de helft van de gesmolten boter. Rooster
ze onder de ovengrill of elektrische grill. Bedruip ze een paar keer met wijn. Keer
ze als ze goudbruin zijn en kwast ze in met de rest van de boter. Schuif ze weer onder
de grill, rooster en bedruip tot ze op een haar na goed zijn en bestrooi ze dan met het
spekkruim, amandelsnippers en geraspte kaas. Schuif ze weer terug onder de grill
tot de kaas gesmolten is. Doe de forellen dan voorzichtig over op 4 warme borden,
schep het nat uit de schotel over de vissen en dien ze op met in zure room
gegratineerde aardappelschijven en komkommersla met bieslook. Schenk er een
Elzasser gewürtztraminer bij.

Bourgondische kalfsniertjes
1 stel kalfsnieren met hun vet
zout & peper
6 eetl. boter
8 kleine uien, gehakt
1 teen knoflook u.d.kn.
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¾ kop rode bourgogne
4 eetl. zachtgeklopte boter
2 eetl. donkere Dijon mosterd
1 eetl. cognac
1 eetl. gehakte peterselie
1 eetl. gehakte basilicum

Bestrooi de nieren licht met zout en peper. Smelt de boter in een sauteuse of braadpan
en bak de nieren in hun geheel, zodra het schuimen van de boter is opgehouden. Keer
ze af en toe zodat ze rondom mooi goudbruin worden. Haal ze dan met een
schuimspaan uit de pan en hou ze warm. Het is voldoende om ze in een warme schotel
te leggen, half bedekt met een deksel.
Fruit uien en knoflookpulp, al roerend, 1 minuut in de bakboter in de pan. Blus
dan met de rode wijn, schraap aanbaksels los met een houten lepel en kook het 4-5
minuten op flink vuur tot ⅓ in.
Haal de pan van het vuur. Klop de 4 eetlepels boter luchtig op met de pollepel en
klop er de mosterd met wat zout en peper door. Roer deze mosterdboter van het vuur,
met telkens 1 lepel tegelijk, door de saus in de pan. Doe de nieren er weer bij en zet
de pan op het vuur. Maak de cognac in een soeplepel op een klein pitje warm, begiet
de nieren ermee en steek het in de fik. Haal de nieren eruit, als de vlammen gedoofd
zijn en snij ze op een snijplank in plakken. Leg die dan weer terug in de pan en
bestrooi ze met de peterselie en basilicum. Dien ze op met gebakken champignons
en beboterde lintmacaroni. De bourgogne van de bereiding past er wel bij.

Spirituele spikkelkip
2 jonge parelhoenders, panklaar
zout & peper
3 eetl. olijfolie
4 eetl. sinaasappelsap
1 eetl. citroensap
4 eetl. boter
½ kop rode wijn
4 eetl. rode port
1 laurierblad
¼ theel. dragon
16 zwarte olijven, gehalveerd

Wrijf de vogels van binnen en buiten in met zout, peper, olijfolie, sinaasappelsap en
citroensap. Leg ze in een aardewerk schotel, overgiet met de rest van het marinadenat,
dek de schotel af en zet hem een nacht over in de koelkast.
Droog de parelhoenders de volgende dag af. Smelt de boter in een kasserol en
bruin de vogels hierin rondom. Voeg dan de marinade, wijn, port, laurier en dragon
toe. Breng het aan de kook, draai het vuur direct laag, sluit de pan en sudder 20
minuten of tot de beestjes mals zijn. Voeg de olijven toe en warm nog 10 minuten
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goed door. Dien ze gehalveerd op met de saus en geef er gekookte rijst en beboterde
sperziebonen bij. Schenk er een volle rode wijn bij.

Peren met sabayon
6 mooie rijpe peren, geschild, gehalveerd en ontdaan van klokhuizen

voor sabayon:
4 eidooiers
1 kop gezeefde poedersuiker
zout
4 eetl. droge sherry
¾ kop slagroom

Zet de peren afgedekt een nacht over in de koelkast.
Klop, de volgende dag, in een sauspan au bain-marie de dooiers met de suiker en
een snufje zout mooi glad. Voeg de sherry toe en klop de vla 8-10 minuten au
bain-marie, zonder het water te laten koken, het moet alleen goed en constant heet
blijven. Haal de pan uit het bad en laat de vla op een treeftje afkoelen.
Klop de room tot er stijve pieken op blijven staan en schep het door de vla, als die
geheel koud is geworden.
Verdeel de peerhelften over 4 dessertbordjes en bedek ze met de sabayon. Schenk
er een koude witte dessertwijn of een zoete sherry bij.
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De blauw geruite kiel
Zesde jaargang nummer 20
Over schaamte en vijftien mensen die niet konden regeren
Joop van Tijn
Hoe gaat het met zo'n stukje voor de Blauw Geruite Kiel? Ze vragen je om twee
velletjes te tikken over een bepaald onderwerp. Iran, of de Falklandeilanden, of de
olie of de doodstraf. Of bij voorbeeld iets over het Nederlandse kabinet. Dan ga je
een hele tijd zitten nadenken. Je tekent wat onzinnige poppetjes op een papier, je
tokkelt eens wat, je zet de radio aan, je zet de radio af, je staart uit het raam, en je
begint, in klad, wat aantekeningen te maken. Dan denk je nog eens na, maakt wéér
wat aantekeningen, je grinnikt een beetje in je eentje om een goede vondst, een leuk
woord dat je zéker in het stukje zult verwerken en je draait een vel papier in je
machine.

Van Agt (foto Bert Nienhuis)

Dinsdag 11 mei, na afloop van de minsterraad. Vooraan Den Uyl, achter hem Van Thijn, Van
der Stee en Van Dijk (foto Hans van den Bogaard)
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Ziezo, denk je, ik heb het ongeveer in mijn hoofd, hier heb ik mijn aantekeningen,
daar liggen de krantenknipsels, als het allemaal een beetje loopt, kan ik over een
uurtje buiten spelen. Zo leek het nu weer te gaan. Poppetjes, aantekeningen, staren,
radio, tokkelen, klad en tikken maar. Alleen: dat grinniken wilde deze keer niet
komen en ik heb wel een velletje in mijn schrijfmachine gedraaid, en daar zit ik wel
op te tikken (daarnet tikte ik het woordje ‘tikken’, en nu wéér), maar het is al het
negende velletje. De vorige acht velletjes heb ik weggegooid.
Waarom? Omdat ik me schaam voor het onderwerp waarover ik het met jullie moet
hebben. Dat onderwerp is de val van het kabinet-Van Agt. Acht maanden nadat het
was gevormd, zakte het in elkaar. De ministers konden het met geen mogelijkheid
met elkaar eens worden, ze vielen over elk woord en elke komma, ze vertrouwden
elkaar niet. En dus besloten ze dat ze ons niet langer wilden regeren. Acht maanden,
dat is een re-
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cord. Regeringen kunnen ten hoogste vier jaar zitten. Daarna komen er - eens in de
vier jaar dus - verkiezingen en uit die verkiezingen komt uiteindelijk een nieuw
kabinet tevoorschijn. Vaak barst er een ruzie uit, vlak vóór het eind van die vier jaar,
omdat een partij denkt dat het beter is voor de verkiezingsuitslag. Toch zijn er ook
wel eens kabinetten rustig vier jaar blijven zitten.
Maar acht maanden! Dat is wel bedroevend weinig. Hoe moet ik dat nou uitleggen?
Ik geloof niet dat ik dat kan en daarom schaam ik me zo. Want nu moet ik dus
vertellen dat veertien mannen en een vrouw, die allemaal wel eens burgemeester, of
kamerlid of staatssecretaris of minister waren geweest, gewoon niet goed genoeg in
hun vak waren om er iets van te maken.
Dat ze zo weinig vindingrijk waren, zo weinig fantasie hadden dat ze acht maanden
lang alleen maar ruzie maakten.
Politiek kan juist zo aardig en zo spannend en zo'n plezier zijn omdat sommige
politici onuitputtelijk zijn in het bedenken van vondsten. Telkens weer nieuwe ideeën
hebben om ergens uit te komen. Je neemt een ideetje van Piet van de ene partij en
dat meng je een beetje met een plannetje van Kees uit het andere kamp, je zet van
allebei wat in het slotplan, en je laat van allebei wat weg. En je gaat ermee naar het
parlement. Als het parlement het goed vindt, ga je allerlei maatregelen nemen. Dat
alles heet met een heel gek woord ‘regeren’.
Van een kabinet wordt dat ‘regeren’ ook wel verwacht. Zeker als het in het
parlement zoveel vrienden heeft dat ze de meerderheid vormen. Zodat de regering
bijna altijd gesteund wordt.
Maar er waren twee moeilijkheden. Ten eerste vertrouwden de belangrijkste mensen
van het kabinet elkaar niet omdat ze in andere situaties, toen ze nog niet samen
minister waren, zoveel ruzies hadden gehad. En bovendien waren ze het over een
heleboel oplossingen voor problemen absoluut niet met elkaar eens. Over hoe het
moest met de werkloosheid en hoe je de fabrieken weer op gang krijgt. En of je
mensen die geen werk meer hebben of door ziekte of gebreken niet meer kunnen
werken brood met pindakaas moet geven of iets méér, en dan ook nog een beetje
geld om één keer in de maand naar de Chinees te gaan. Daar kwamen ze met zijn
allen niet uit.
En zo is het dus mis gegaan. Wantrouwen, onmacht en totaal verschillende ideeën
over hoe het met de maatschappij, met ons allemaal dus, moet. Dat is treurig. En dat
maakt mij treurig, waardoor ik dit stukje niet kan schrijven.
■

Mannetjes met puntoren
Gerard Brands
Hoeveel vliegende schotels heb jij van de week gezien? Geeneen? Dan ga je zeker
vroeg naar bed, want vliegende schotels, of Ufo's zoals ze worden genoemd, zie
je het best als het donker is. Ze stralen immers allemaal licht uit. Meestal een
spookachtig blauw schijnsel, zodat we eigenlijk beter kunnen spreken van
spooklichten. Er zijn boekenplanken vol over geschreven en er zijn verenigingen
van mensen die van vliegende schotels hun liefhebberij maken. Ufo's worden

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

waargenomen in alle soorten en maten: schotels, koekepannen, sigaren, bollen,
kegels, cilinders en ze variëren in grootte van enkele meters tot wel drie
kilometer. Het mooiste is natuurlijk als zo'n eng voorwerp langs een donkere
landweg geparkeerd staat en er lopen vreemde wezens omheen. Kleine mannetjes
in zilverkleurige overalls en met een blauw knipperlicht op hun borst. Soms
hebben ze volgens de ooggetuigen ook grote, lichtgevende, groene ogen en
puntoren. De drie mannetjes die mevrouw D. uit Uden op een nacht in november
1973 zag, waren kleiner dan een meter, droegen een soort witte pij, plompe
schoenen en een puntmuts en hadden instrumenten in hun handen. En achter
haar huis was een roodgloeiende bol van ongeveer twee en een halve meter
doorsnee te zien. Tegen de tijd dat mevrouw D. haar man had wakker gemaakt,
was de bol verdwenen. En de mannetjes ook.

Tekening The Tjong Khing

Wat waren dat nou voor wezentjes? Kinderen in een carnavalspak? In ieder
geval geen bezoekers van een andere planeet. Want stel dat er in het
dichtstbijzijnde zonnestelsel in het heelal mensen woonden en stel dat die een
ruimteschip konden bouwen dat vloog met een snelheid van 118 kilometer per
uur, dan zouden ze honderd jaar nodig hebben voor een retourtje tussen de
aarde en hun eigen planeet. Zelfs als zulke mensen een paar honderd jaar oud
werden, is een reisje van honderd jaar geen peuleschil. De sterrenkundigen zijn
trouwens tot de conclusie gekomen dat het bestaan van leven elders in de ruimte
zo onwaarschijnlijk is, dat het haast te gek is om eraan te geloven.
Mensen die zeggen dat ze een spooklicht hebben gezien, spreken in de meeste
gevallen wel de waarheid. Alleen zijn dat dan geen vreemde ruimteschepen,
maar natuurverschijnselen of een satelliet of de planeet Venus, die ook vaak
voor een Ufo wordt aangezien. Achtennegentig procent van alle waargenomen
spooklichten kan verklaard worden. De overblijvende twee procent (nog) niet.
Het lijkt me het beste om die Ufo's maar te vergeten. Behalve als spannend
verhaal.
■
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Het wilde varken
David, een jonge Papoea, heeft het moeilijk. Hij is opgegroeid bij een Hollandse
familie, maar als die terugkeert naar Nederland moet hij achterblijven omdat hij in
Nieuw Guinea hoort. Hij moet weer terug naar de kampong, het dorp waar zijn
familie woont. Aan de ene kant is David kwaad op die Hollanders die hem in de steek
hebben gelaten, aan de andere kant vinden zijn vriendjes hem maar een opschepper
die zich als een Hollander aanstelt. Maar langzamerhand begint hij te wennen.

Miek Dorrestein
's Middags gingen ze meestal op eten uit. De vrouwen stroopten de oevers af of
gingen vissen. En de mannen trokken het bos in. Aan de grens van hun gebied hadden
ze een paar sagopalmen neergelegd om wilde varkens te lokken, want die hielden
ook van sago. Ze hadden er inderdaad aangezeten en ze vonden grote en kleine
varkenssporen.
‘Een zeug met biggen,’ zei bapa.
‘En nog vers,’ zei Eugeens vader. ‘Die zijn hier vanmorgen nog geweest.’
‘Waar moeten we onze schuilplaats maken?’ vroeg Petrus. Daar werd lang en
breed over gepraat, want ieder had zijn eigen mening en gaf die niet zo maar op. Het
duurde de jongens veel te lang.
‘Ik ga liever paalwormen zoeken,’ zei Alfons. Eugeen en David dachten er ook
zo over. Ze gingen mee. Eugeen gewapend met een kapmes. In het bos lagen genoeg
bomen te rotten. Het zou al heel gek zijn als er niet een bij was, die krioelde van de
paalwormen.
Ze liepen tussen de brede sagopalmen met hun wijd uitstaande bladeren. Op
sommige plaatsen was de begroeiing weggekapt om de palmen wat meer levensruimte
te geven. Dat waren dan ook kanjers geworden, die je met vier mannen kon
omspannen. Geluidloos liepen de jongens over een dikke laag rottende planten, die
een zware, benauwde geur verspreidden. En het stikte er van de vliegen en muggen.
Ze kwamen op een open plek vlak bij de rivier. Half in het water lag een omgevallen
boom.
‘Die heeft paalwormen, wedden?’ zei Alfons en hij wilde eropaf stuiven, maar David
hield hem bij zijn schouder tegen.
‘Ssst,’ waarschuwde hij, ‘kijk’. Een baan zonlicht viel over de geel-zwart gestreepte
rug van een biggetje, dat genoeglijk knorrend om de boom dribbelde. Met zijn stompe
snuitje porde het hier en daar onderzoekend tegen de stam. Het dunne staartje zwiepte
driftig heen en weer.
‘Die moeten we hebben,’ fluisterde Eugeen.
‘Wacht,’ zei David, ‘de zeug is vast ergens in de buurt.’
Ze hurkten tussen het hoge gras en keken speurend tussen struiken en bomen.
Maar moeder zeug liet zich niet zien.
‘Misschien is ze dood,’ zei Alfons.
‘Of ze wil het jong niet meer,’ zei Eugeen hoopvol. Hij kreeg genoeg van dat
wachten en turen. Dadelijk was het beest verdwenen.
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‘Ik doe het,’ mompelde hij.
‘Hoe?’ vroeg Alfons geluidloos. Eugeen liet zijn kapmes zien. David schudde zijn
hoofd. Dat lukte immers toch niet. Daar moest je een speer voor hebben. Dan kon
je het beest in één keer doodsteken. In zijn hart of hals. ‘Blijf hier, niet doen,’ siste
hij. Maar Eugeen slingerde het mes al weg. Mis! Het bleef rechtop in de stam staan,
pal naast het varkentje, dat gillend wegstoof. Meteen hoorden de jongens een woest
gegrom en gekraak van takken. Vlakbij de boomstam zwiepten de struiken heen en
weer. Daar kwam de zeug aandaveren.
Toen Eugeen de harige sneut, met de kromme slagtanden door de takken zag boren,
raakte hij in paniek. Onverwacht ging hij ervandoor schreeuwend: ‘bapa, bapaa!’

Tekening Hanna Benthem

De stommeling! Alfons en David doken ineen. Het varken rende recht op het
biggetje af, dat zich angstig tegen zijn moeder aandrong. Toen ze zag dat het niets
mankeerde, duwde ze het opzij en keek dreigend grommend rond.
Verschrikt zagen de jongens dat de zware kop in hun richting zwaaide. Het leek
wel, of ze hen met haar valse, knipperoogjes recht aankeek.
‘Akei,’ zei Alfons ademloos. Met één sprong stond hij achter een dikke sagopalm.
Het varken zeg iets flitsen, hoorde iets en kwam met gebogen kop op de boom
afgestormd. Maar tot grote schrik van David zwenkte het plotseling af en draafde
rakelings langs hem heen, de struiken in. Hij maakte dat hij wegkwam, spurtte naar
de rivier. Dat was de veiligste weg om te ontsnappen. Als het varken terugkwam,
zou het hem vast niet nazwemmen.
Plotseling hoorde hij achter zich Alfons gillen: ‘David help, ik zit vast!’ Hij bleef
staan en keek om.
Alfons droeg een T-shirt, dat hem minstens drie maten te groot was. Het fladderde
altijd om hem heen en nu was de zoom blijven haken. Hij rukte als een bezetene.
Het T-shirt rekte wel mee, maar liet niet los.
‘Trek dat ding uit. Schiet op!’ riep David. ‘Ze komt weer terug.’ Natuurlijk had
het beest hen gehoord en het baande zich woest knorrend een weg terug, recht op
Alfons' boom af.
Op de een of andere manier had die zich uit zijn hemd gewurmd en vloog naar
een andere boom, waar hij zich achter verstopte. Net op tijd! Het varken zag het lege
shirt hangen. Ha, dat was de vijand, die haar jong kwaad had willen doen. Woedend
stoof ze er op af, scheurde het uit de takken, rukte het aan flarden en vertrappelde
het onder haar puntige hoeven. Verlamd keek Alfons toe.
David stond bijna te dansen van ongeduld. Waarom bleef die sufferd daar nou staan.
Kom op, man, gebaarde hij heftig. Rennen, hierheen! Maar Alfons durfde zich niet
te verroeren. Bibberend drukte hij zich tegen de bast en keek David radeloos aan.
Wat nu? Er moest snel iets gebeuren. David keek rond. Niet ver van hem vandaan
lag een afgebroken sagoblad, het onderste stuk waarmee het zich aan de stam
vasthechtte. Dat was zo zwaar, dat je er iemand de hersens mee kon inslaan. Het
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varken zou wel een hardere kop hebben dan een mens, dacht David, maar misschien
kon hij het met dat stuk hout wel versuffen. En dan hoopte hij maar, dat bapa en de
andere mannen op tijd kwamen om het beest af te maken.
Vlug raapte hij het stuk steel op. Akei, dat ding woog zwaarder dan hij gedacht
had. Als hij
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dat maar ver genoeg kon wegslingeren. Zijn hart bonsde. Heel voorzichtig richtte
hij zich op. Het varken was klaar met zijn vijand. Het T-shirt was grondig versnipperd,
maar toch scheen het de zaak niet te vertrouwen. Snuivend drentelde het rond de
boom, rommelde door de bladeren. Er hing een vreemde geur. Het richtte zijn kop
en tuurde langs de stam omhoog.
Nu, dacht David. Hij mikte op de zwarte nekharen, die als een borstel stijf rechtop
stonden. Hij haalde uit, deed een paar stappen en gooide met alle kracht die hij had.
Met een doffe klap kwam het hout op de dikke nek terecht. Het varken zakte door
zijn knieën en schudde met zijn kop. Maar toen krabbelde het brullend van woede
overeind en het keerde zich om...
David dook de rivier in. Zo vlug hij kon zwom hij weg, onder water, tot hij bijna
uit elkaar barstte door gebrek aan lucht. Hijgend en proestend kwam hij boven, hij
schudde het water uit zijn ogen en keek om. De rivier was even rustig en leeg als
altijd. Geen dobberende varkenskop, maar wel verderop een enorm lawaai.
Schreeuwen, lachen, juichen en toen: ‘Daviiid, Daviiid, waar zit je?’
Ze hebben hem, flitste het door hem heen. ‘Hier!’ probeerde hij te schreeuwen,
maar er kwam alleen een schor geluid uit zijn keel. Hij zwom haastig weer terug.
Op de oever stond Eugeen te springen. ‘Het varken is dood,’ juichte hij. ‘Je hoeft
niet bang te zijn.’
Je hoeft niet bang te zijn! David werd opeens woedend. Wie was er doodsbang
het eerst vandoor gegaan. Die stomme idioot, die met alle geweld dat biggetje had
willen vangen.
‘Jou krijg ik nog wel,’ schreeuwde hij, terwijl hij struikelend van moeheid de oever
op kroop.
Eugeen keek verongelijkt. ‘Ik ben toch hulp gaan halen.’
David spuugde verachtelijk op de grond. Toen zag hij bapa, Petrus en de andere
mannen. Ze stonden om een zwarte, harige massa, die op de grond lag. Een speer
stak schuin uit de flank. Glanzend rood bloed drupte door de haren op het gras.
Groene mestvliegen kropen al over de snuit met de openhangende bek.
David stond zo te trillen dat zijn tanden ervan klapperden. Hij kon gewoon niet
ophouden. ‘Wie heeft...’ begon hij en toen moest hij gauw gaan zitten. Naast Alfons,
die grauw van ellende in het gras zat over te geven.
‘Ik heb hem geraakt’, zei bapa trots. ‘Recht in zijn hart. Hij sloeg meteen tegen
de grond.’ ‘We kwamen net op tijd,’ zei Petrus. ‘Hoe kon je zo stom doen, David?
Weet je niet dat een gewond dier levensgevaarlijk is? Hij had je wel dood kunnen
trappen.’
‘Ik kon Alfons toch niet alleen laten?’ riep David en hij barstte in huilen uit. Toen
kwamen de andere mannen allemaal om hem heen staan. Ze klopten hem op zijn
schouders en rug, schudden hem door elkaar. En bapa zei, dat hij een dappere kerel
was.
‘De grootste stommeling staat daar,’ riep Alfons verontwaardigd. Daarop moest
Eugeen vertellen wat er gebeurd was. Zijn vader werd zo kwaad, dat hij zijn zoon
een klinkende mep om zijn oren gaf. Door zijn brul voelden David en Alfons zich
opeens een stuk beter.
■
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Dit is een fragment uit het boek ‘Paalwormen of pindakaas’ dat verschijnt bij
uitgeverij Ploegsma, f17,50

Niet zo, maar zo!
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[Nummer 6 - 19 juni 1982]
Literair paspoort
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
NFL

De Amerikaanse essayiste Susan Sontag is meerdere malen geïnterviewd, haar boeken
verschenen in vertaling, maar een beschouwing over haar werk las men zelden. In
HOLLANDS MAANDBLAD van mei doet Willem Otterspeer een poging, uitgaande
van haar boek On Photography, waarin hij een samenvatting ziet van alles wat ze
geschreven heeft. Sontag vertelt daarin dat ze op twaalfjarige leeftijd, in juni 1945,
foto's van Bergen-Belsen en Dachau zag en dat dat het moment was waarop haar
leven in tweeën werd gedeeld: een periode vóór en een periode na het zien van de
foto's. ‘Toen ik naar die foto's keek, ging er iets in mij kapot.’ Romantiek en, zoals
Otterspeer zegt, de moderne variant het surrealisme, bepalen haar werk; pathos en
ironie karakteriseren het bewustzijn van de moderne kunstenaar, het is
ondoorgrondelijk, maar geeft de indruk transparant te zijn. Ze heeft een afkeer van
interpretatie en van psychologie, wil een ‘fysica van de ziel’, beschouwt kunst ‘als
een soort opwinding’ en ‘Wij hebben geen behoefte aan een hermeneutiek, maar aan
een erotiek van de kunst.’ Sontags essays verdienen het bestudeerd en
becommentarieerd te worden. In hetzelfde nummer keren we terug naar het jaar 1971,
het jaar dat Rudy Kousbroek in Groningen een voordracht hield over parapsychologie
voor een gehoor van hooggeleerde overtuigden van de waarde van deze geloofschap.
Kousbroek publiceert deze voordracht pas nu om niet opgehelderde redenen. Boeiend
blijft het om te zien hoe de parapsychologie, als onderdeel van de geloofschap,
ineenschrompelt bij confrontatie met de simpelste feiten waar nauwelijks echte
‘wetenschap’ aan te pas hoeft te komen. Hoe de bestudering van de literatuur aan
het veranderen is, valt te lezen in RASTER 21, het nummer waarin de Rus Michail
Bachtin voor Nederland wordt geïntroduceerd. Bachtin (1895-1975) wordt ingeleid
door Pieter de Meijer die aan het slot van zijn essay schrijft dat het een van de
intrigerende aspecten van Bachtin is dat hij juist ‘in een van zijn kernpunten zo
kwetsbaar is’. Het lijkt erop dat Bachtin de aangewezen persoon is om het formalisme
en theoretiseren in de literatuurwetenschap terug te dringen. Hij zorgde al voor een
ontwikkeling in dit opzicht bij de Franse theoretici Tzvetan Todorov en (in mindere
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mate) bij Julia Kristéva. Bachtin schreef boeken over Rabelais en Dostojevski en
toonde in hun werk aan dat daarin vele ‘talen’ gesproken worden door de verschillende
personages, dat wil zeggen er is sprake van een combinatie van stijlen en daarmee
van sociale achtergrond. Bachtin is geen verdwaasde theoreticus, maar soms kan hij
wat hij te zeggen heeft deftig samenvatten: ‘De roman als totaliteit is een
polystilistisch, pluridiscursief en plurifoon verschijnsel.’ Hij benadrukt in alles het
‘dialoogkarakter van de taal’ en zet zich af tegen het ‘individualistisch subjectivisme’
en tegen het ‘abstracte objectivisme’, stromingen in de taalbeschouwing die de nadruk
leggen op het individuele taalgebruik van de schrijver respectievelijk op de formulle
eigenschappen van het taalgebruik. Bachtin is geen marxist en begaf zich ook niet
in discussies daaromtrent, maar was wel van mening dat elk woord een ‘ideologische
lading’ meekreeg afkomstig van de sociale omgeving waarin het functioneert. Het
sociale karakter van de taal doordringt ook de persoonlijke, innerlijke ervaring: ‘Het
is niet de ervaring die de expressie organiseert, maar omgekeerd - de expressie
organiseert de ervaring’ - een formule die erg veel doet denken aan een vergelijkbare
van Marx (Niet het bewustzijn bepaalt de werkelijkheid, maar de werkelijkheid het
bewustzijn). Wilfred Oranje vertaalde uit het Russisch bijna vijftig pagina's uit Het
woord in de roman, twee hoofdstukken uit een gelijknamig boek waarin Bachtin de
geschiedenis van de roman niet aan de hand van de genres, maar van het taalgebruik
bestudeert. Nog geen maand geleden verscheen nummer 2 van NEW FOUND LAND
en nu is er al nummer 3, dit keer met het opschrift ‘Theater’. Dat is wat overdreven
voor de twee bijdragen en wat foto's die betrekking hebben op het thema. Wim Laman
schrijft over Richard Strauss - zo maar ineens - die hij een Kleinburger in het Derde
Rijk noemt. Mogelijk heeft het bijzondere artikel van L.Th. Lehmann over Argentijnse
tango's ook iets met theater te maken, maar zeker is dat het essay van Ischa Meijer
erover handelt, getiteld ‘Tussen intuïtie en ratio - over theater en kritiek.’ Het is voor
Ischa Meijers doen in een nogal officieel gesteld stuk met soms rare zinnen (‘hier te
lande’, ‘toch wel’, ‘het gaat niet in je koude kleren zitten’). Het is niettemin een
ongebruikelijk stuk, omdat Meijer, via een persoonlijke omweg, de terugkeer van
een illusionistisch soort theater bepleit, zich uitspreekt voor ‘plat speelgenot’ en
tegen maatschappelijk relevant theater. In de jaren vijftig bestond dit soort toneel,
dat bijna synoniem was met kermis; het werd verdrongen door de Aktie Tomaat, die
voor Meijer als een verrassing kwam. Volgens Meijer is het theaterleven de laatste
jaren weer ‘opgekrabbeld’, al draagt het ook al weer ziektekiemen in zich, omdat er
zich weer ‘ware bastions van toneelkunst’ hebben gevormd. Hij raakte in verrukking
toen een vriend in jacquet een generale repetitie van een optreden voor hem gaf:
‘Hier gold de werkelijkheid niet meer. Hier was sprake van een merkwaardig soort
geïsoleerde realiteit. Dit was een kermistent, er werd toegegeven aan het wonder
van de illusie.’ In dit nummer van NEW FOUND LAND staat, in de polemische
rubriek Mainzer Beobachter, een stuk van Huug Kaleis over wat Jaap Goedegebuure
en Carel Peeters (die ken ik) denken van Willem Frederik Hermans. Het is een reactie
op de stukken van beide heren in het Tirade-nummer over Hermans (december 1981),
waarin Kaleis schreef dat in Hermans Forum in zijn volmaakste gedaante was
gereïncarneerd. Voor Huug Kaleis behoort het tot de onmogelijkheden dat men een
schrijver bewondert en er ook van alles tegen heeft. Ook al wordt die ‘dubbelheid’
beargumenteerd, verklaard en verleidelijk voorgesteld, ook dan kan het niet. Men
ligt op zijn knieën of men staat als een pilaar. Een ongedwongen sceptische houding,
- met één elleboog leunend op de schoorsteenmantel, een beetje wantrouwig kijkend
- het is niet Kaleis' geliefde houding.
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Uitverkoren
- Het denkende hart van de barak door Etty Hillesum (De Haan). Brieven uit
Westerbork van de vrouw van ‘Het verstoorde leven’.
- Man Ray. Photographer. (Meulenhoff/Landshoff). Fotoboek ter gelegenheid van
de tentoonstelling in Boymans-van Beuningen van het werk van een veelzijdige en
wereldberoemde fotograaf.
- Langzame dans als verzoeningsrite door Hellema. (Querido). Indrukwekkende
verhalenbundel over de verhouding van een schrijver met Duitsland en de herinnering
aan het duizendjarig rijk.

Elliott Banfield

- Hanna Arendt. For Love of the World door Elisabeth Young-Bruehl (Yale
University Press, Londen). Een persoonlijke en zorgvuldige biografie van een vroegere
studente van de filosofe en critica Arendt.
- In a Winter's Tale a Traveller door Italo Calvino (Picador, Importeur: van Ditmar)
Paperback uitgave van het speelse en vernuftige boek van de Italiaanse schrijver.
Uitverkoren is een lijstje met boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode
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Ingekapseld in zichzelf
Broze thematiek in het debuut van Hedda Martens
Sjibbolet en andere verhalen door Hedda Martens Uitgever: Querido,
111 p. f24,50
Carel Peeters
Een vergelijking tussen de verhalen van Nicolaas Matsier en Hedda Martens dringt
zich op. In de verhalen van Nicolaas Matsier zorgt een zekere luchtigheid ervoor dat
de afstand tussen de hoofdpersonen en hun omgeving niet vastloopt in bodemloze
somberheid. In Oud Zuid en Onbepaald vertraagd blijft een geamuseerde verbazing
gehandhaafd die tot in het taalgebruik doordringt: Matsier schrijft met welbehagen
de woorden op die hij het geschikst vindt. De hoofdpersonen van die verhalen staan
buiten de werkelijke gebeurtenissen of ondergaan ze met het idee dat het toch
eigenaardig is dat ze hen overkomen.
Die scheiding tussen de ik-figuur en ‘de anderen’ is in de verhalen van Hedda Martens
nog sterker, maar die wordt niet door een lichtvoetige stijl gerelativeerd en neigt
soms naar het pathetische. Eén van de overeenkomsten tussen Matsier en Martens
is de behoefte van de hoofdpersonen het leven in systemen, logica, orde, afspraken
in te delen, wat maar niet wil lukken. De werkelijkheid doet maar en houdt nergens
rekening mee. Maar Matsier is preciezer in zijn woordkeus, schept er genoegen in
die gewenste orde dan maar op papier te bewerkstelligen. Die ambitie is bij Hedda
Martens niet afwezig, maar het leidt vaak tot precieuze vaagheid en overstatement.
‘Gevaar. Er is een sterk, groeiend besef van gevaar’ staat in een van de verhalen.
En in een ander: ‘Misschien zijn zij daarom gelukkig aan het worden, en ik niet.’
De verhalen van Hedda Martens roepen herinneringen op aan het weinig
levenslustige naturalisme, al schrijft zij veel associatiever en minder beschrijvend.
Martens is zowel te duidelijk als te vaag als ze wil aangeven wat er mis is met de
verhouding van de ik-figuur en de mensen in haar omgeving. De eerste zin van het
eerste verhaal, ‘Gegevens’ luidt: ‘Het moet nu een kleine drie jaar geleden begonnen
zijn dat steeds meer zich buiten mijn medeweten om ging afspelen.’ Hiermee is de
scheiding radicaal aangebracht, maar in de rest van de eerste alinea overheerst een
wazig soort heen en weer bewegen: ‘Ontstaan was al voordat ik het vermoedde;
voortging met groeien, een lichte vraag stelde, zich verwijdende, iets riep. Toenam
en afboog, terugkeerde, maar naliet mij in kennis te brengen.’ De breuk tussen de
vertelster en ‘de anderen’ wordt tastend beschreven; de verhouding tot de
werkelijkheid is van etherische aard. Als haar mentale toestand verandert wordt dat
in vage metaforen uitgedrukt: ‘Soms echter kaatst het ineens te zwaar, te nadrukkelijk.
Het symmetrische geluid krijgt een dichte traagheid en langzaam kruipt een scheur
door het vlak; breed, ondoorzichtig. Ik zit stil, de lucht suist. Hoe kwam dat. Wanneer
om welke reden werd de toon een andere.’
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Hedda Martens

Consistentie
De broze thematiek van Sjibbolet en andere verhalen wordt in alle vijf verhalen
consequent, met een hardnekkige noodzakelijkheid, doorgevoerd. Dat geeft de bundel
een verleidelijke consistentie die erop duidt dat Martens niet makkelijk van haar stuk
te brengen is. Maar zodra je die thematiek probeert samen te vatten bekruipt je het
gevoel iets contouren te geven dat nauwelijks vorm heeft en alleen maar in
vergelijkbare sferische termen is te vatten. Zeker is dat de hoofdpersoon het contact
met haar omgeving moeilijk vindt omdat ze niet ‘klaar’ is: ze weet nog niet genoeg
over zichzelf om met zichzelf voor de dag te durven komen. Hiervan is met name
sprake in het verhaal ‘Voldoende’, waarin de hoofdpersoon zich in ‘een nieuwe
omgeving’ bevindt. Bedoeld wordt in ‘een ander huis’, maar dat schrijft Martens
niet en dat is veelzeggend. In dat huis bevinden zich mensen die haar in hun kring
willen opnemen. Die anderen zeggen steeds iets over hoe ze samenleven, maar zij
kijkt slechts en ziet dan ‘hoe ze samen zijn zonder inspanning’. Als ze met die anderen
in een café zit is het haar al te intiem als ze iets krijgt aangeboden. Zelfs het praten
van die anderen is teveel: ‘Ik luister. Hun metrische herhaling van woorden, geen
verzoek is zo omringend als dit.’ (Het is een opmerkelijk Nederlands dat hier
geschreven wordt) ‘Het prettigst zijn de tussenpauzes wanneer ze me niets aanbieden;
geen vraag, geen gedachte, alleen af en toe een blik uit hun ogen die voorbij gaat,
nadenkend, ze zijn onderling in gesprek.’
Er ontstaat in dit verhaal ‘Voldoende’ een overeenkomst tussen de ‘anderen’ en
de lezer: die anderen zeggen ‘dat mijn antwoorden ongebruikelijk zijn, dat ze me
nog niet af hebben, steeds moeten ze hun veronderstellingen herzien.’ Iets dergelijks
doet de lezer ook: hij vraagt zich af of hij hier niet te maken heeft met iemand die
alleen maar zwaar op de hand is en zich nogal vermoeiend gedraagt. De hoofdpersoon
stelt de ‘vriendelijke aanvaarding’ van de anderen gelijk met een afnemende
oplettendheid bij haarzelf, en ‘moet weten wat ik bekend maakte’. In een ander verhaal
heet het dat ‘praten geen getuigenis, maar een bekentenis’ is.
In Sjibbolet en andere verhalen is sprake van een extreme in zichzelf gekeerdheid.
De buitenwereld is gevaarlijk, onbetrouwbaar en past helemaal niet bij haar persoon:
‘Niemand kan ooit werkelijk voor of tegen mij zijn, want er is nooit iemand geweest
die zelfs maar in de buurt kwam van wat ik zelf zei, de taal die ik hanteerde.’ Deze
volslagen inkapseling van zichzelf heeft alle kenmerken van wat men wel ‘autisme’
noemt, alleen is er geen sprake van de daarbij meestal optredende leegheid, althans
niet altijd. Het al genoemde verhaal ‘Voldoende’ wordt afgewisseld door tussen
haakjes staande jeugdherinneringen, die indirect iets openbaren over mogelijke
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oorzaken van haar gedrag. Het zijn echter niet speciaal negatieve ervaringen die
beschreven worden, zodat de lezer daarin vergeefs zal zoeken naar mogelijke
‘motieven’ voor haar naar binnen geslagen bewustzijn. Deze jeugdherinneringen
wijken van het gewone verhaal af doordat ze niet alleen anekdotischer, maar ook
simpeler en duidelijker zijn, zonder het tastende woordgebruik. Er is ook niet van
de gebruikelijke autistische leegheid sprake omdat de hoofdpersoon in haar cocon
niet tevreden is met zichzelf: ze heeft iets tegen spiegels en merkt niet weinig
scherpzinnig op dat de liefde van Narcissus voor zijn spiegelbeeld
Vervolg op pagina 9

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

5

Hoe ver gaat de schrijver?
Hellema: ingetogenheid en distantie
Langzame dans als verzoeningsrite door Hellema Uitgever: Querido, 104
p., f24,50
Frans de Rover
Houdt het dan nooit op? Komt er dan nooit een einde aan het steeds weer en steeds
opnieuw verhalen van de gruwelen van die oorlog? ‘Nee,’ zegt Hellema wanneer hij
in Berlijn - ‘het meest geslaagde oorlogsmonument ter wereld omdat het niet gebouwd
werd, maar afgebroken’ - op zakenreis is: ‘nooit, in geen van deze Duitse steden,
had ik ooit maar één moment gedacht wat nu, in Berlijn, bij mij opkwam: de woorden
van Hans Frank vóór hij in Neurenberg toch werd opgehangen: “Duizend jaren
zullen voorbijgaan en nog zal deze schuld van Duitsland niet zijn uitgewist.”’ Hitlers
duizendjarig rijk is het rijk van zijn slachtoffers geworden; het rijk ook van een
bijzonder soort literaire ‘verwerking’. In dat rijk mag de eerst nu (op eenenzestigjarige
leeftijd) debuterende Hellema zich, hoe wrang dat misschien ook klinkt, een koning
noemen.
De verhalenbundel Langzame dans als verzoeningsrite is méér dan het zoveelste
verslag van een persoonlijke afrekening met de oorlog, hoewel dit laatste voor de
auteur een rol kan of zal hebben gespeeld (getuige ook het interview met de man
achter het pseudoniem in VN, 29 mei). Dat méér is dan het gevolg van de kracht van
de literaire vorm die Hellema in taal en structuur hanteert. Het verhaal over een
gevangene die dagelijks de naamlijst ‘mag’ voorlezen van degenen die op transport
naar Auschwitz gesteld worden (‘Wie was hij eigenlijk? Een van hen, maar
bevoorrecht? Een van de anderen, maar in ongenade? Een slachtoffer ook, maar
gewiekster dan zij? Of een medeplichtige, brutaler dan de rest?’) presenteert direct
onder de titel ‘Westerbork - strafbarak - donderdags’ de zin ‘Wie hier literatuur van
maakt is een zwijn’. Een paradoxale uitspraak; wel een die karakteristiek is voor dit
schrijverschap. Hellema ‘maakt’ geen literatuur: dit is niet de verwerking van de
oorlog op de pathetische en retorische wijze die bij voorbeeld Jeroen Brouwers in
Bezonken rood demonstreerde. Ik moet eerder denken aan Reve's De ondergang van
de familie Boslowits of aan Sal Santens De kortste weg, om maar enkele van die
boeken te noemen die juist door hun ingetogenheid en (poging tot) distantie de kracht
van algemene geldigheid krijgen.

Hellema, foto Willem Diepraam
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Ingetogenheid en distantie. Vanuit een wisselend perspectief (zowel verhalen in
de eerste persoon als in de derde persoon) en met een zo helder mogelijk taalgebruik
voert Hellema zijn ‘langzame dans’ uit. Maar de schuld van Duitsland is ook
onuitwisbaar voor de slachtoffers; van een werkelijke verzoening met wat in vijf
‘duizendjarige’ jaren gezien en beleefd is, kan geen sprake zijn. Er blijven ‘ogen die
te veel hebben gezien, ogen die dingen hebben gezien die ze maar beter niet hadden
kunnen zien’. Hellema en Duitsland draaien om elkaar heen, zijn daartoe veroordeeld,
het wederzijds (gedwongen) contact neemt soms rituele vormen aan.

Ritueel
In het titelverhaal zoekt de ik-figuur (Hellema) in opdracht van een Nederlandse
textielfabriek een handelsagent in West-Duitsland. Hij ontmoet Wilhelm Weiss, maar
twijfelt of hij deze man als agent kan aanstellen: waarom zat Weiss tot 1954 in
Rusland gevangen? ‘De tweede wereldoorlog is een twintig jaar oud zeer, maar al
mijn littekens branden.’ Het vermoeden rijst dat Weiss meer met de oorlog te maken
had dan hij voorgeeft; Hellema beseft ‘dat zijn overwinning mijn dood zou zijn
geweest, maar mijn overwinning hem in leven liet; en dat dat precies is waarvoor ik
bereid was geweest te sterven: een wereld waarin de verslagenen leven zouden’.
Nadere informatie leert dat Weiss niet op de lijst van gezochte oorlogsmisdadigers
voorkomt en Hellema stelt hem aan. In de volgende jaren ontstaat een hechte zakelijke
vriendschap en Hellema bezoekt Weiss regelmatig. In het hotel ‘Drei Könige’ voeren
zij dan steevast hun ritueel op: zij venellen en zij ‘beleven’ elkaars verleden. ‘Wat
houdt ons in leven? (...) zolang we nog vernederd kunnen worden, zijn we mens en
dat houdt ons op de been. Een onverwoestbare trots, een ongenaakbare eenzaamheid
en een mateloze verachting waarin we kunnen wegschuilen en onszelf blijven, deze
drie zullen ons vergezellen zolang er nog ratten zijn en een vuur om ze te roosteren.
Hoe ver gaat een mens die leven wil, sagen Sie Herr Hellema, wie weit geht man?
Weit, sehr weit, Herr Weiss, vielleicht bis über die Ratten hinweg.’ Hoe ver gaat een
mens, hoeveel kan een mens verdragen? Steeds opnieuw stellen ze in hun gesprek
die vraag. In vrijwel alle verhalen in de bundel gaat achter de beschrijving van
grenssituaties die vraag schuil. Het is onmogelijk te zeggen welke het meest geslaagde
of meest indrukwekkende verhaal van de bundel is. Ondanks de (globaal)
gelijkblijvende thematiek heeft ieder verhaal weer eigen elementen in vorm of taal
die het ‘verrassend’ maken, die in ieder geval de kwaliteit hebben dat ze aanzetten
tot nadenken over wat er staat.
Toch wil ik nog twee verhalen noemen: ‘Eén stap van de dood’ en ‘Waar Adam
was’. Het eerste verhaal krijgt een bijzondere (weer paradoxale) vorm doordat Hellema
het vertellen letterlijk neemt: ‘Dan moet ik heel ver teruggaan in mijn herinnering
en diep graven, mijn lieveling. 't Is dat je erom vraagt en ik zal proberen om 't onder
woorden te brengen. Dat is me tot nu toe niet gelukt en in de loop der tijd heb ik het
verdrongen. Maar je hebt gelijk: jou eerst vragen om alles te lezen dat ik ooit heb
geschreven over mijn kampervaringen en dan niet de moed opbrengen om je te
vertellen wat nog niemand las of hoorde, is koketteren met mijn trauma's zonder
vertrouwen te schenken. Het is inderdaad zoals je zegt: een geperverteerde manier
om liefde op te wekken, dit geestelijk exibitionisme van de schrijver en je bent er niet
ver naast als je denkt dat het een goeie manier is om jonge meiden in mijn bed te
krijgen.’ Distantie. Onderbroken door huiselijke opmerkingen als ‘En mag ik dan
nu nog een whisky, een dubbele? Merci, en gooi nog wat hout in de haard, wil je?’,
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praat Hellema over de meedogenloze voettocht door het besneeuwde en bevroren
middenoosten van Duitsland in februari 1945, toen de Duitsers, voor de naderende
Russen uit, met hun gevangenen als een laatste prooi die ze niet prijs wilden geven
van kamp naar kamp trokken. Op een dag heeft een selectie plaats: een willekeurig
aantal zal worden doodgeschoten. Uit zijn ooghoek ziet Hellema ‘de uitgestrekte
vinger in de bruine leren handschoen’ op zich gericht. Doodsangst. ‘Toen hoorde ik
de man rechts van mij vloeken in een onbekende taal, terwijl hij naar voren stapte.
Zijn opgetrokken schouder raakte mijn kin en stootte mijn gezicht naar links. Ik kneep
mijn ogen dicht.’ Een reactie van de verteller die bij de lezer van zijn verhalen vaker
voorkomt.

Vraag
Het meest ‘algemeen’, benadrukt door de titel, is het verhaal ‘Waar Adam was’.
Zonder enige herkenbare geografische aanduiding of verdere naamgeving beschrijft
Hellema de soldaat Adam die deel uitmaakt van een peloton landingstroepen. Voor
het eerst in vijandelijk gebied maakt hij voor het eerst kennis met de dood wanneer
hij parachutisten ‘van zijn eigen land’ ziet: ‘Ze lagen zo rustig in de zon. Toen hij
dichterbij kwam, zag hij hun onmogelijke houdingen en bedacht dat hij nooit eerder
mensen zo stil had zien liggen. Een grote verwondering was over hem gekomen, een
verwondering die eigenlijk nooit had opgehouden. Zo was dus de dood, had hij
gedacht, de dood lag aan zijn voeten; hij was in een van deze lichamen gaan zitten
en kon er niet meer uit en zoveel doden als er gelegen hadvervolg op pagina 9
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De lijfelijke omgang met taal
Roland Barthes in drie periodes
Roland Barthes Existentialisme, semiotiek, psychoanalyse door Henk
Hillenaar Uitgever: Van Gorcum, 115 p., f18,90
Maarten van Buuren
Scholastici hielden zich in de Middeleeuwen intensief bezig met de vraag hoe de
relatie tussen taal en werkelijkheid in elkaar stak. Heel simplistisch gesteld was het
een probleem van de kip of het ei: de realisten meenden dat er een objectieve
werkelijkheid bestond, waarvan de taal als afbeelding het afgeleide produkt vormde;
de nominalisten daarentegen kenden een relatieve zelfstandigheid toe aan de taal; ze
vonden dat taal de werkelijkheid vorm gaf en dus in zekere zin ook creëerde (‘In den
beginne was het woord’)
Een moderne variant van die tweede opvatting is te vinden in het Franse denken van
de laatste twintig jaar. De overheersende opvatting in het overigens uiteenlopende
werk van Lévi-Strauss (antropologie), Foucault (epistemologie), Lacan
(psychoanalyse), Kristeva (taalfilosofie) is dat de werkelijkheid alleen gedacht kan
worden door middel van taal, dat taal aan de werkelijkheid voorafgaat of beter: er
de bestaansvoorwaarde van vormt. Dat ‘neo-nominalisme’ vormt ook een constante
in het werk van de criticus Roland Barthes. In de vele boeken en artikelen die Barthes
schreef tussen 1950 en 1980 (het jaar waarin hij overleed), komt voortdurend de
gedachte terug dat literatuur niet een middel is met behulp waarvan iets anders
(niet-literairs) wordt getransporteerd, maar doel. Schrijven, heeft hij eens opgemerkt,
is een onovergankelijk werkwoord; de schrijver schrijft niet iets, hij schrijft kortweg.
Nu is het allerminst zo dat Barthes' werk een homogeen geheel vormt. Integendeel.
Het is erg lastig om de vele opvattingen die Barthes in zijn leven verdedigd heeft uit
elkaar te houden, niet in de laatste plaats omdat hij er een gewoonte van maakte
nieuwe ideeën te lanceren op het moment dat zijn voorafgaande opvattingen school
begonnen te maken. Het is Henk Hillenaar gelukt om dat vaak heterogene werk op
heldere wijze te presenteren aan de Nederlandse lezer in zijn boek: Roland Barthes,
existentialisme, semiotiek, psychoanalyse. De ondertitel vermeldt de drie
interessegebieden die Barthes achtereenvolgens hebben beziggehouden en die in die
volgorde de belangrijkste fasen vormen in zijn ontwikkeling als criticus. In drie
omvangrijke hoofdstukken wordt elke betreffende fase in de context van het Franse
intellectuele leven geplaatst, vervolgens worden de belangrijkste thema's belicht aan
de hand van werken die Barthes in die periode schreef, ten slotte wordt elk hoofdstuk
besloten met een paar fragmenten uit essays die voor die fase het meest illustratief
zijn. Op die manier is Hillenaar erin geslaagd een overzichtelijk beeld te schetsen
van een schrijver die beeldvorming bijna onmogelijk maakte.
‘De eerste Barthes’ stond sterk onder invloed van het existentialisme. In het begin
van de jaren vijftig werd hij beroemd met een bundel korte essays: Mythologieën,
waarin hij de mythes van de kleinburger aan de kaak stelde. De verschijnselen die
hij hekelt hebben zich in de tussenliggende tijd steeds sterker aangediend in de
massamedia en omdat de procédes, waarvan die zich bedienen geen haar veranderd
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zijn, blijven ook Barthes' opmerkingen actueel. In de opstellen over de Tour de France
als heldendicht, het wasmiddel dat in de ‘diepte’ werkt, de vorsten in godengedaanten,
hoeven alleen de eigennamen (Van Dongen, Astra, koning Paul) door eigentijdse
vervangen te worden. Barthes' belangrijkste drijfveer in die begintijd was angst voor
de verstarrende invloed die deze alomvattende clichés uitoefenen op het denken van
de mens. De mythe stelt de werkelijkheid voor als onveranderlijke, tijdloze essenties,
als een wereld zonder geschiedenis.

Sartre
Het verzet dat Barthes aantekent tegen die verstarring staat duidelijk onder invloed
van Sartre: in zijn vroege werk geeft hij op zijn manier vorm aan de idealen van het
existentialisme.
Toch is Barthes er, meer dan Sartre van overtuigd dat taal de beslissende factor
vormt bij de voorstelling die de mens zich maakt van de werkelijkheid en bij de
manier waarop die voorstelling gemanipuleerd kan worden. Op dat cruciale punt
scheiden hun wegen: Barthes gaat zich in de loop van de jaren zestig bezighouden
met de manier waarop (taal)tekens werken. Uit die tijd dateren zijn
‘wetenschappelijke’ werken over semiotiek: Eléments de sémiologie, Système de la
mode, S/Z. Het is tekenend voor het specialistische karakter van die werken dat geen
ervan in het Nederlands is vertaald. Toch hebben ook zij grote invloed uitgeoefend
op de manier waarop over literatuur werd en wordt gedacht. Dat geldt bij voorbeeld
voor het begrip ‘tekst’, dat in die tijd in het centrum van de belangstelling komt te
staan. Barthes gebruikt die term bewust om er de nadruk op te leggen dat het schrijven
van een roman of gedicht niet kan worden beschouwd als reproduktie van een
voorafgaande, vóór-literaire betekenis. In tegenstelling tot de (overigens ook door
Barthes verdedigde) structuralistische gedachte dat literaire teksten autonome
taalwerelden vormen, benadrukt hij in die periode dat schrijven een activiteit is
waarmee de grenzen van die ene roman, dat ene gedicht worden overschreden. Elke
tekst maakt onderdeel uit van een netwerk van omringende teksten en daarmee doelt
Barthes niet alleen op de literaire traditie, maar ook en in een veel ruimere zin op de
sociale en maatschappelijke context. Ook de context is een tekst en literatuur maakt
onderdeel uit van dat gigantische weefsel (de oorspronkelijke betekenis van tekst is
‘weefsel’), waarvan de samenhang moet worden gezocht in relaties van
intertekstualiteit. Julia Kristeva, van wie dat laatste begrip afkomstig is, heeft een
onmiskenbare invloed gehad op de ‘tweede Barthes’. Barthes demonstreerde die
opvatting het duidelijkst in S/Z, waarin hij een verhaal van Balzac uiteenrafelt om
te laten zien welke narratieve, semantische, culturele enzovoort, draadjes in de tekst
verweven zijn.

Roland Barthes
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Vader- en moedertaal
In de laatste tien jaar van zijn leven relativeerde Barthes zijn voorafgaande
wetenschappelijke werk nogal eens; steeds sterker bepaalde hij zich tot de persoonlijke
relatie die hij met taal en literatuur onderhield. Die relatie was intiem van aard en
Barthes schreef erover in lichamelijke en vaak erotische bewoordingen. Roland
Barthes par Roland Barthes. De taal der verliefden en La chambre claire zijn daar
schitterende voorbeelden van. Henk Hillenaar omschrijft die lichamelijkheid als de
‘metafoor van zijn schrijverschap’, maar met die formulering kan ik niet uit de voeten.
Barthes schrijft in zijn laatste werken veel over lichamelijke ervaringen; daarnaast
heeft hij de neiging om op overdrachtelijke manier te spreken over taal als een lichaam
(‘Taal is een huid’), zodat de omgang met taal voor hem het karakter aaneemt van
een erotische ervaring. Met die opmerking wil ik niet afdingen op de waarde van het
boek van Hillenaar. De hoofdlijnen van Barthes' werk worden er op overzichtelijke
wijze in gepresenteerd en ook de conclusie, waarin Hillenaar het schrijverschap van
Barthes vanuit psychoanalytisch standpunt beschouwt als een tweeledige binding
met een vader- en moedertaal klinkt overtuigend. Ten slotte is de enthousiaste toon
waarop het boek geschreven is een aanwijzing voor de manier waarop Barthes zijn
lezers weet te boeien. Barthes heeft het vermogen om lezers direct (lijfelijk zou ik
bijna zeggen) te betrekken bij wat hij schrijft en misschien is dat wel de meest
duurzame eigenschap van zijn werk. De man die zich bescheiden karakteriseerde als
‘de achterhoede van de voorhoede’ zal waarschijnlijk nog gelezen worden in een tijd
dat die voorhoede door nieuwe theoretische modes allang is achterhaald.
■
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Ingekapseld
Vervolg van pagina 4
wel een merkwaardige moet zijn geweest. Immers, wie in het water naar zichzelf
kijkt, kijkt in feite in een lachspiegel.
Het is juist binnen die toestand van inkapseling dat de hoofdpersoon van deze
verhalen zoekt naar ‘haar eigen wereld’. De buitenwereld zegt haar niets, maar allerlei
kleine dingen van haarzelf worden bekeken en gekoesterd met een liefde die men
anders voor een medemens heeft. In ‘De tuin’ wordt met weinig vaagheid een toestand
van verandering beschreven waarin de vrouw uiteindelijk samenvalt met wat ze wil.
Ze beschrijft in vogelvlucht haar leven tot haar achtentwintigste, alles voor zover
het betreft de aanpassing aan de buitenwereld en haar verwachtingen. ‘Wat ik zelf
ben is ooit, lang geleden, zo vanzelfsprekend geweest, dat ik het niet onthouden heb.’
De toestand is tamelijk hopeloos, want er staat ‘Hun wensen verdragen zich niet met
de mijne, maar de mijne verdragen zich niet met mezelf.’ De tuin was in haar jeugd
de plaats waar ze thuishoorde. Als haar ouders met vakantie gaan en ze haar kans
schoon ziet om op het huis te passen heeft ze het vage vermoeden dat ze daar terug
zal vinden wat ze vergeten is. Ze is in een toestand waarin ze denkt nog nooit een
waarheid te hebben gezegd en besluit niet meer te zullen praten ‘tot ik weet wat ik
te bekennen heb’. De verandering, die het hervinden van alles uit haar jeugd teweeg
brengt bestaat er uit dat tussen ‘wat ik zeg en wat er is een verbinding lijkt te zijn die
ik nog niet eerder ontdekt heb.’
‘Deze wereld, is er geen betere, want hier is alles zelfstandig en stelt me geen
vragen meer.’ Dit is de eerste zin van het verhaal ‘Evenbeeld’ en tegelijk een
samenvatting van waarom het de vrouw in deze verhalen begonnen is. ‘Deze wereld’,
de wereld die rijmt met haar innerlijk, is een wereld waarin aan iemand geen eisen
gesteld worden, waarin ze een bijna vegetief bestaan kan leiden, niets van haar
verwacht wordt, waarin ze geen verantwoording hoeft af te leggen en niet naar
rechtvaardigingen hoeft te worden gezocht. In ‘De tuin’ en ‘Evenbeeld’ wordt die
wereld gevonden in herinneringen aan haar jeugd. ‘Evenbeeld’ is het beste verhaal
van de bundel, maar het bevat ook passages die tot de zwakste behoren. De vrouw
woont in een huis waarin ook een vader met een dochtertje wonen. Het meisje bezoekt
haar geregeld en dat activeert haar jeugdherinneringen. Het verhaal over Narcissus
en Echo dat ze haar voorleest is niet zomaar een verhaal, ze wordt geobsedeerd door
spiegels, omdat ze zelfbewustzijn uitlokken. Daar wil ze vanaf, het betekent dat ze
zichzelf moet verantwoorden. Het cogito ergo sum, ik denk, dus ik ben van Descartes
wordt bij haar ‘Ik kijk, dus ik ben’.

Spiegeltent
Het kleine meisje heeft juist een gretige belangstelling voor spiegels en sleept de
vrouw mee naar de kermis om in de spiegeltent te kunnen, en met haar vader voert
ze moeilijke gesprekken waarin Martens afglijdt in het moeras van het
therapeutenjargon: ‘Nee, het is vooral kijken, en kijken alleen is voldoende. Als je
kijkt neem je niets in bezit, je hoeft geen antwoord; maar liefhebben ben je uit op
wederzijdsheid... Je wilt een beloning in de wacht slepen, begrijp je, je wilt iets
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terughebben; terwijl echt, goed kijken op zichzelf al zo volledig is dat wederzijdsheid,
dus als er ook nog terug wordt gekeken, een soort paradox geeft - met als eindpunt
het kijken naar jezelf... Wederzijdsheid leidt tot de eerste bewuste blik in de spiegel
- en dat is, geloof ik, het begin van een soort einde...’ Het is jammer dat Martens'
verlangen om het omgekeerde van Esse est percipi, zijn is gezien worden, vorm te
geven met dit soort gesprekken en woorden als ‘wederzijdsheid’ niet gerealiseerd
wordt. Martens blijft steken in de weergave van een op zichzelf interessant gegeven;
hele stukken hebben veel weg van gezeur. In ‘De tuin’, waarin het samenvallen van
wat ze ziet en wat ze voelt wordt beschreven, stoort mij ook de etherische, half
mystieke toon. Het is jammer dat Martens haar hoofdpersoon niet laat ontwikkelen
tot een onbevangen kijkster en blijft hangen in een exclamatie van een verlangen:
‘de andere betekenis wil ik weten, niet alleen van verantwoording, maar alles, alle
woorden, zinnen, gedragingen en overtuigingen die ik om me heen waarneem.’
Misschien zullen we deze ontwikkeling aantreffen in een volgend boek want het
laatste verhaal ‘Verantwoording’ stuurt erop aan; de vrouw neemt dan de beslissing
voortaan ‘praktisch, functioneel en voortvarend’ te zijn, ook al lijkt het erop dat ze
nog in een toestand is waarin ze zich hiermee overvraagt.
Martens thematiek is niet alleen verwant aan die van Matsier, ook een boek als
Eerste indrukken van K. Schippers behoort tot dezelfde familie. Maar Schippers is
al die onbevangen kijker die in staat is in dit boek de ‘eerste indrukken’ van een
driejarige weer te geven en te laten zien wat ook Martens hoog zit: Schippers beschrijft
hoe het driejarige meisje door familie, kennissen, opvoeding en omgeving ‘onteigend’
wordt. Dat is ook de gewaarwording van de vrouw in Martens verhalen. Er zijn grote
stukken, met name in de verhalen ‘De tuin’ en ‘Evenbeeld’ waarin Martens overtuigt,
maar er is nog veel moerassig, zelfs stilistisch. Woorden als ‘want’ en ‘maar’ komen
te vaak voor zonder functie en voor zinnen als deze ben ik allergisch: ‘Daarna is de
kamer, versuft van inspanning, gevuld met een nevelige rust waarin mijn plaats
ongeweten is opgegaan.’
Het niet helemaal overtuigende van deze verhalen leidt tot de gedachte dat met
dit soort narcistische, vleugellamme en naar binnengeslagen thematiek een eindpunt
is bereikt. Veel meer verhalen of romans over wazig en vermoeiend gewroet zijn
nauwelijks te verdragen. Sjibbolet en andere verhalen eindigt niettemin met
hoopgevende laatste woorden: ‘ter zake’.
■

Hellema
vervolg van pagina 5
den, zoveel doden waren er geweest - ieder had zijn eigen dood die precies in zijn
lichaam paste.’ Een verhaal van een soms bijna ontroerende naïeve verwondering
om de waanzin van geweld en dood. Diverse malen ontsnapt Adam ternauwernood
maar bij toeval aan de dood; de meest hachelijke situatie ontstaat tijdens een gasaanval
die honderden van zijn kameraden rochelend doet stikken. Adam verzet zich: ‘Niet
sterven, zo niet sterven, zo gaaf en ongeschonden doodgaan was waanzinnig, was
niet eerlijk.’ Hij overleeft en maanden later staat hij weer op dezelfde plek, nu een
massagraf, tijdens een plechtigheid. ‘Officieren en priesters hadden gesproken,
verwaaide woorden, die spottend aangehoord waren. Terwijl hij daar stond waren
vreemde beelden bij hem opgekomen, een kille woede was naar zijn keel gekropen
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en met uiterste zelfbeheersing had Adam een golf van misselijkheid onderdrukt en
was omhoog gaan staren in de lucht.’
In minder dan acht bladzijden, op de Alberts-achtige manier van de zwijgende
verteller-toeschouwer iets terzijde van het gebeuren, portretteert Hellema hier
haarscherp de ‘universal soldier’, de onuitwisbaarheid van die duizendjarige
oorlogsjaren en onderstreept hij nog eens zijn uitroep in het titelverhaal: ‘Grote god,
in wat voor eeuw leven we? We leven in de eeuw van de moord.’ ‘Sagen Sie, Herr
Hellema, wie weit geht man?’ De verhalenbundel als geheel kan opgevat worden als
een poging tot antwoord op die vraag. Maar de bundel kan ook gelezen worden met
een ander effect: Wie als Hellema de in wezen onvoorstelbare werkelijkheid van de
oorlog op deze wijze tot literatuur maakt, is een groot schrijver: hij bewerkstelligt
dat die vraag gesteld wordt.
■
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Vreemde voorwoorden, vreemde nawoorden
Pulp, misdaad en science-fiction
De Vloek door Dashiell Hammett Nawoord: Ed Schilders Uitgever: Loeb,
208 p. f22,50
Moeder en Dochter. Doodvonnis per Verzekeringspolis, door James M.
Cain Nawoorden: Erik Lankester, Uitgever: Loeb, 274 en 133 p. f27,50
en f12,50
Zuidamerikaanse misdaadverhalen Redactie en nawoord: Erik Lankester
Uitgever: Loeb, 250 p. f24,50
Pulp USA Redactie en voorwoord: Jan Cremer Uitgever: Loeb, 314 p.
f32,50
Spannende Science Fiction Redactie: Charles Waugh, Martin Harry
Greenberg en Joseph Olander Voorwoord: Isaac Asimov, Uitgever: Loeb,
424 p. f29,50
R. Ferdinandusse
Ernest Hemingway heeft een keer beschreven dat zijn vrouw hem voorlas uit The
Dain Curse van Dashiell Hammett, en dat ze steeds puntjepuntjepuntje invulde bij
woorden als doodde, keel afgesneden, bloed spatte rond, et cetera omdat ze de
kinderen niet van streek wilde maken. Want ook The Dain Curse was door Hammett
geschreven voor het pulpblad The Black Mask en de samensteller daarvan had actie
als richtlijn: hoe meer moord hoe beter het was. Toen Hammett de drie delen
samentrok om er een boek van te maken, liet hij op verzoek van de boekuitgever een
paar moordaanslagen weg, maar niet zoveel als de uitgever graag gewild had.

Illustratie uit Pulp USA

The Dain Curse is nu in Nederlandse vertaling, als De vloek, verschenen bij Loeb.
Het boek geldt - en niet ten onrechte - als Hammetts zwakste. De feuilletonvorm
schemert door de constructie heen, alsof er soms plotseling een flink stel karakters
opgeruimd moeten worden, en al die actie is soms tamelijk vermoeiend. Bij het boek
is een nawoord van Ed Schilders. Beter gezegd: het is een klein essay van Schilders
over The Continental Op. Hammetts naamloze detective, die ook in Red Harvest en
in een aantal van zijn verhalen optreedt. Ed Schilders is gefascineerd door Hammetts
werk, en het plezier beleven aan zo'n nawoord lijkt me voorbehouden aan lezers die
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ook De vloek met plezier lezen. Want wie beseft dat het in 1928 is geschreven, en
hoe, en door wie en waarom, heeft tenminste een steuntje in de rug, en dat is bij De
vloek best nodig.
Het is met die nawoorden bij uitgeverij Loeb trouwens maar raar. Daar verscheen
bij voorbeeld ook een bundel Zuidamerikaanse misdaadverhalen. Die bundel bevat
zelfs twee nawoorden, beide geschreven door samensteller Erik Lankester. In één
van die twee nawoorden breekt hij de staf over Martin Ros, redacteur van de serie
Crime de la crime bij De Arbeiderspers. Die Ros is, volgens Lankester, zo gek geweest
om van Dashiel Hammett drie boeken uit te geven, die onverkoopbaar bleken omdat
Hammetts boeken in hun eigen tijd baanbrekend waren, maar nu verbleekt zijn tot
curiosa. ‘Wie Hammett even leuk vindt als Chandler,’ schrijft Lankester, ‘beweert
eigenlijk zoveel als dat Anton Constandse even leuk schrijft als Kees van Kooten.’
De vloek van Hammett verscheen bij Loeb in de serie Crime International. En wie
is redacteur van die serie? Erik Lankester. Lankesters grote liefde is een andere auteur
uit het hardboiled genre: James M. Cain en hij is bezig, Cains beste boeken in zijn
serie uit te brengen. Vorig jaar was dat Serenade, en nu zijn op de markt gekomen
Moeder en dochter (Mildred Pierce) en Doodvonnis per verzekeringspolis (Double
Indemnity). Dat laatste is een misdaadboek, zij het zwakker dan De postbode belt
altijd twee keer, en is dan ook opgenomen in de serie Crime International. Mildred
Pierce is een tamelijk lijvige roman. In het nawoord schrijft Erik Lankester onder
meer: ‘Hoe komt het dat je aan het lezen van Mildred Pierce (1941) een vreemd
soort genoegen beleeft? Wil Mildred haar dochter volledig bezitten? Wat voor
gevoelens bespeelt Cain hier? Onderdrukte driften en sluimerende verlangens?
Kortom, de meer perverse domeinen van de menselijke geest? Cain roert dit
onderwerp terloops aan in zijn inleiding tot zijn roman The Butterfly, die handelt
over een man wiens onbewuste wens het is om met zijn dochter naar bed te gaan...’
Erik Lankester is zo'n nawoord-schrijver die altijd met zijn eigen ervaringen begint.
In het nawoord van Double Indemnity vertelt hij eerst wat voor indruk Cain op hem
maakte toen hij nog klein was. Dat was een scène uit Serenade: ‘de beroemde scène
in de kerk, compleet met donder en bliksem, al dan niet vermeende heiligschennis,
drink-, slacht- en eetrituelen, dit alles als een inleiding tot een bijna gewelddadig
seksueel samenzijn. Hoe komt het dat men als lezer hieraan een vreemd soort
genoegen beleeft? Wat voor gevoelens bespeelt Cain hier? Onderdrukte en
sluimerende verlangens? Kortom, de meer perverse domeinen van de menselijke
geest? Cain roert dit onderwerp terloops aan in zijn roman The Butterfly...’, en dan
volgt weer hetzelfde nawoord.

Verschil
Met nog één opmerkelijk verschil: In het nawoord van Mildred Pierce schrijft
Lankester: ‘Cains reputatie berustte altijd op drie boeken: Serenade, De Postman en
Mildred Pierce.’ In het nawoord van Double Indemnity schrijft Lankester: ‘Cains
reputatie berustte altijd op vier boeken: The Postman..., Serenade, Mildred Pierce
en Double Indemnity.’ Bij uitgeverij Loeb wordt ook de uitgave van de vertaling
van The Butterfly voorbereid en het is dui-
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delijk dat ik verlangend naar dat nawoord uitzie. Doodvonnis per verzekeringspolis
verscheen voor het eerst in 1935, een jaar na Cains grote succes De postbode belt
altijd tweemaal, staat op het achteromslag van het boek. Voorin het boek staat 1936.
In het nawoord staat 1943, wat correct is. Zo is er altijd wel wat.
Uitgeverij Loeb is de laatste tijd ook bezig met het doen verschijnen van een serie
verhalenbundels. Als eerste verscheen het indertijd in VN al toegejuichte De hardste
verhalen, een boeiende bloemlezing van Ed Schilders. In diezelfde serie ook het
hiervoor al genoemde Zuidamerikaanse misdaadverhalen, met de twee nawoorden
van Erik Lankester. Verhalen van Borges, Gabriel Garcia Marquez, Cortázar, B.
Traven, Trevisan en vele anderen. Een tamelijk onbekend terrein, met boeiende en
met knullige verhalen. Ik weet er weinig van af, en het vervelende is dat ik na die
twee nawoorden van Lankester alles weet over Martin Ros en Lankester, maar nog
haast niks van de Zuidamerikaanse misdaadliteratuur. Lankester stelt wel de vraag
waarom er in die streken geen navolgers van de hardboiled traditie zijn, maar hij
geeft er geen antwoord op. Hij vraagt zich wel af of de militaire junta's
maatschappijkritiek wel zullen toestaan, maar ik wil juist graag weten hoe dat zit.
Hij stelt wel dat we het begrip misdaadverhaal tegenwoordig ruimer opvatten dan
vroeger, maar dat is toch geen reden voor hem om dat in zijn bloemlezing, zonder
redelijke verantwoording, ook maar te doen?
Nawoorden zijn bij Loeb dus niet de sterkste kant, ongetwijfeld daarom schreef
Jan Cremer een voorwoord bij zijn verzameling Pulp USA. Maar ook hier weer niet
de dingen die je graag wilt weten. Voorin het boek staat: Oorspronkelijke titel: The
Twisted Sex-life of Adolf Hitler. Copyright 1968, Jan Cremer. Betekent dat dat het
boek eerder in de USA verscheen? Maar er komen ook Pulpverhalen in voor uit
1971. En achterop het omslag staat dat de verhalen gekozen zijn uit Cremers immense
verzameling. Of het nu voor- of nawoord is, zulke dingen mogen best verteld worden.

Vlammend
Cremers voorwoord is een vlammende opsomming wat er in Amerika allemaal in
pulpbladen staat. Hij verwijst naar zijn boek Made in USA (1969) waar hij geschreven
zou hebben over Amerikaanse bladen, maar wie dat boek nog eens leest, ontmoet
een vlammende opsomming van wat er in Amerikaanse seksbladen allemaal staat.
Of stond, want als gezegd, eindigt deze Pulp in 1971. Het aardigste aan de kloeke
bundel zijn de vele illustraties, die verrukkelijk suggestief en vrouw- en schurkvijandig
zijn. Maar voor de rest is het pulp; het is Van der Meijden in optima forma: alles
wordt beloofd en het valt ten slotte bitter tegen. Het eerste (en in Amerika titel?)
verhaal, het verwrongen seksleven van Hitler, is van een braafheid waardoor het nog
eens extra verbleekt na dat vlammende voorwoord van Cremer. Dan komen nog eens
Bormann, Hitlers dochter, en dan nog eens hele groepen nazi's die geniale, wulpse,
verrukkelijke, in leder geknelde, rondborstige verzetstrijdsters, of verzetsverpleegsters
misbruiken, maar ten slotte toch het loodje leggen. En de commies, de gelen, de
roden. Teder vlees voor de nazi-wolven. De buikdanseres die de rode spionnen naar
haar pijpen liet dansen. Bloedstollend, zegt Cremer. Wat ontbreekt is een aardig
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nawoord waarin eens wordt geanalyseerd waarom het idee achter die pulpverhalen
zoveel meer opwindend is dan de vrij vlakke, soms zelfs laconieke uitwerking.
Het laatste raadsel, voorlopig, in die serie verhalenbundels is Spannende science
fiction. Een mooi, stevig boek van 422 bladzijden, met verhalen van Agatha Christie,
Graham Greene, Mickey Spillane, Chesterton, John Dickson Carr, John D.
MacDonald. Hee, zult u denken, dat zijn toch geen science fiction-auteurs? Dat klopt
ook. De vijfentwintig verhalen in deze bundel (en er zijn hele mooie bij) zijn
geschreven door misdaadauteurs. De bloemlezing is in Amerika gemaakt door de
heren Waugh, Greenberg en Olander. Ze gaven die bundel de titel Mysterious Vision.
En die klopt met de inhoud: al die detectiveschrijvers houden zich bezig met zaken
die een beetje vreemd lijken, waar onberedeneerbare, magische kracht aan ten
grondslag lijkt te liggen. Het aardige van de meeste schrijvers is ook dat ze ten slotte
met een logische oplossing komen. Telepathie, beïnvloeding, paranormaliteit, alles
mag, maar zodra de speurders zich ermee bemoeien, blijkt meestal een slimme vogel
zich van die zaken te hebben bediend. Maar twee of drie verhalen komen op
SF-terrein, met toekomstige tijdrekeningen en vreemde wezens en almachtige
computers. Maar zelfs dan overwint nog het brein met de grijze celletjes dat sinds
Sherlock Holmes en Poirot de misdaadroman beheerst. Het voorwoord is van Isaac
Asimov, zegt niets, en is misschien mede aanleiding om dit ‘spannende science
fiction’ te noemen. Maar slaan doet dat nergens op. Loeb voorwoordenaar. Loeb
nawoordenaar. De keus is moeilijk.
■
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Bij voorbeeld de catalogus van wiegedrukken
De ‘Unibee’ van Heidelberg
Bibliotheken

Boudewijn Büch
‘Aber schwer in das Tal hing die gigantische, /Schicksalskundige Burg nieder bis
auf den Grund,/Von den Wettern zerrissen,’ opent Hölderlin de zesde strofe van zijn
gedicht Heidelberg. Dit Heidelberg-vers wordt geciteerd om twee redenen. Ten eerste
om voor éénmaal te vermijden dat een artikel over deze wonderschone stad begint
met ‘Ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren’ en in de tweede plaats omdat ook
Hölderlin ten aanzien van Heidelberg het ‘Schicksal’ naar voren haalt.
Als ik op een brandend hete ochtend belet vraag bij de directeur van de ‘Unibee’
(Universiteitsbibliotheek) der Ruprecht-Karl-Universität, luidt zijn antwoord op mijn
eerste vraag wat het typische is aan de geschiedenis van zijn beroemde boekerij:
‘Das deutsche Schicksal!’ Ik bereid mij na deze uitspraak onmiddellijk voor op een
vervelend gesprek omtrent Deutschtümlichkeit usw. Bibliothecaris Elmar Mittler
ontwikkelt zich echter in de loop der ochtend tot een van de aardigste én
eigenaardigste boekenvrienden die ik ooit op mijn pad heb aangetroffen. Uit
Heidelberg weergekeerd lees ik Mittlers zojuist verschenen Urgrossmutters Hausmittel
(Insel Taschenbuch 1982, Mittler editeerde het ‘Hausbuch’ van Frau Rath Schlosser;
zij was de vrouw van de broer van Goethes zwager) en herken onmiddellijk de toon
van de sprekende Mittler. Bibliothecarissen zijn mensen die in eerste orde kraak nog
smaak vertonen maar na betere kennismaking de eigenaardigste afwijkingen en
gekkigheden blijken te bezitten.
Maar niet alle bibliothecarissen schrijven aardig. Mittlers voorganger, Siegfried
Joost, schreef in het tijdschrift Merian (februari 1967) een gortdroge bijdrage over
de ‘Bibliotheca Palatina’ - de oude naam voor deze boekerij - die de lezer slechts
kan verdragen door de schitterende illustraties. De kleurenafbeelding van Hartmann
von Aue, een miniatuur uit het Mannessische Liederhandschrift, maakt veel goed.
Sedert de oprichting van de Heidelbergse universiteit in 1386 zingt men zonder
ophouden de lof van de boeken- en manuscriptenverzameling. Na de opening van
het nieuwe bibliotheekgebouw in 1905 is er onafgebroken geklaagd over de gevel
en het interieur van het bouwwerk dat er van buiten uitziet als een taartachtig imitatie
Loire-kasteel en van binnen als een dronkenmansversie van het prachtige, Sezessionse
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Repräsentationshaus (het ‘Repri’) te Praag. Tien jaar geleden ben ik in de
Heidelbergse bibliotheek geweest maar zij moet geen enkele indruk op mij gemaakt
hebben. Van de collectie echter herinner ik mij grote namen en zaken. Het wordt
allerwege begrijpelijk dat de eerste bibliothecaris van de nieuwe UB, Jacob Wille,
in 1911 schreef: ‘Het gebouw wordt zo langzamerhand in de kringen van
bibliotheek-deskundigen voor een monster gehouden dat men niet had mogen
bouwen’. Vijfenzeventig jaar later schrijft Mittler dat ‘het gebouw zich weldadig
traditiebewust in het stadbeeld heeft aangepast’ (Das Gebäude der
Universitätsbibliothek Heidelberg, in: ‘Heidelberger Jahrbücher’ XXV, 1981, blz.
106). Een jaar later zegt Mittler, terwijl hij mij uitlaat: ‘Ik houd van dit gebouw maar
soms haat ik het verschrikkelijk.’

Hutjemutje
Zoveel woorden over een gebouw; waarom? Omdat het paarsige, zandsteenachtige
hutjemutje van stijlen - gotiek, Grieks, Jugendstil (Sessezion) - nog wanstaltiger is
geworden na de verbouwingen in de jaren vijftig. Het is een monstrum dat in zijn
buik zo ongeveer een derde van alle highlights der Duitse cultuur heeft opgeslagen.
Natuurlijk ook Goethe - het handschrift van de Ur-Götz - maar over deze dichter wil
ik het deze maal niet hebben. Ofschoon hij uiteraard de meest nodige én onnodige
betrekkingen met de Heidelbergse universiteit heeft gehad; zie Goethe und Heidelberg,
Heidelberg 1949 (387 bladzijden!).
De beroemdste foto van de nazistische boekverbranding is genomen te Heidelberg.
Op deze gruwelijke fotografie ziet men Heine c.s. geautodafeerd worden. Volgens
Mittler betrof de boekverbranding slechts volksbibliotheken; uit de UB is niets
weggehaald of aan de vlammen prijsgegeven. De nazi-literatuur is na de oorlog
weliswaar een tijdje geblokkeerd geweest maar niet vernietigd. Het is een eenvoudige
procedure om in de Heidelbergse UB een lade open te trekken en Goebbels' dissertatie
- aangaande een negentiende-eeuw dramaturgisch onderwerp, in Maschinenschrift
- op te vragen en in te zien. De nazistische, en proto-nazistische publikaties (zoals
die van de Heidelbergse promovendus Goebbels) zijn nauwelijks bewerkt. Studienrat
Jörn Reichel, hoogleraar Oud-Germaans, deelt mij op een warm-bestofte avond mee
dat er in het volgende studiejaar voor het eerst een ‘Seminar’ zal worden gegeven
over het uitermate fascinerende fenomeen ‘völkische Literatur im Dritten Reich’. Ik
moet na zijn aankondiging denken aan het ‘Duitse lot’ c.q. noodlot. Wanneer ik op
een middag in een antiquariaat de NSDAP-publikatie Goethe an Uns (1942) aantref
en tegelijkertijd bedenk dat Heidelberg wellicht de enige Duitse stad is waar geen
enkele bom in de periode 1940-45 schade heeft aangericht, dan lijkt het alsof de
Bibliotheca Palatina een zondagskind is. Zo dat waar geweest zou zijn, dan was dit
artikel niet geschreven. Want in de herfst van 1622 veroverde het keizerlijk-katholieke
leger Heidelberg en werd de bibliotheek (3500 uiterst kostbare handschriften en
vijfduizend boeken, grotendeels wiegedrukken) als krijgsbuit vermaakt aan de paus.
In de winter werd deze bibliofiele schat, die qua waarde de Amerikaanse
staatsbegroting van dit moment zou dekken, over de Alpen naar de Vaticaanse
bibliotheek vervoerd.
Ewald Jammers beschrijft in het Ruperto-Carola -nummer dat verscheen ter
gelegenheid van het 575-jarig bestaan van de universiteit het wel- en wedervaren
van de bibliotheek. In deze ‘special’ in boekvorm (mei 1961) wordt geen syllabe
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gewijd aan de bibliotheek in oorlogstijd. In de aan het eind van het boek opgenomen
drieëntwintig bladzijden lange tabel wordt WO II simpelweg overgeslagen. Iemand
moet dit opgevallen zijn, want in het exemplaar dat ik bezit steekt een inlegvel met
een ‘Nachtrag’ waarin alle rassenwetten die vanaf 5 april 1933 op de universiteit en
bibliotheek golden, staan opgesomd.
Jammers besteedt inmiddels ruime aandacht aan de Alpiense reis van het boekbezit.
Zoals gezegd werd een begin gemaakt met de boekerij aan het einde der veertiende
eeuw. In 1390 schonk de kanselier van de universiteit 211 manuscripten en zes jaar
later droeg de rector driehonderd handschriften bij. De collectie was opgesteld in het
slot dat heden ten dage - in de vorm van een ruïne - oprijst tegen de heuvels van het
Neckar-dal. De bekende bankier Ulrich Fugger verrijkte de bibliotheek in 1567 met
honderden kostbaarheden waaronder het zogenaamde Otfried-handschrift. Onbekend
blijft het van wie het miljarden-stuk, het Manessische Handschrift, afkomstig is.
Onbegrijpelijk is het dat dit manuscript na aankoop veertien jaar zoek was en bij
toeval ergens in Zwitserland werd teruggevonden!
Langzamerhand ontstonden er verschillende bibliotheken in de stad: een
keurvorstelijke, een universitaire en een ‘artistieke’. Al deze bibliotheken werden in
1622 geplunderd. De banden
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werden van de boeken gerukt (om ruimte voor het transport te verkrijgen) en
eigendomsaanduidingen werden verwijderd opdat de bezitter nooit meer zijn eigendom
zou kunnen opeisen. De Vaticaanse bibliotheek liet de boeken opnieuw inbinden en
plakte in ieder boek een exlibris waarop stond dat de boeken geschonken waren door
koning Maximiliaan van Beieren. Deze laatste was de plunderaar die de Heidelbergse
universiteit ontredderd achterliet. Het Manessische Handschrift was op tijd verstopt
en bleef zelfs behouden bij de brand die geheel Heidelberg in 1693 verwoestte. Niet
omdat deze codex met werk van 140 minnezangers (Vogelweide, Eschenbach,
Hartmann von Aue, Veldeke enzovoorts) in een brandvrije kluis lag maar omdat de
armoede in Heidelberg zó had toegeslagen dat het reeds in 1657 aan de Parijse
Koninklijke Bibliotheek was verkocht!

De universiteitsbibliotheek van Heidelberg

De bibliotheek, of liever: wat ervan over was, was inmiddels van het slot verhuisd
naar een kerk in het centrum van de stad. Later zou de bibliotheek worden opgesteld
in wat nu heet ‘de Oude Universiteit’. In 1794 kozen de Franse veroveraars van Rome
enige handschriften uit de Heidelbergs-Romeinse collectie uit. En zo geraakten via
een immense omweg handschriften van Thukydides, Aischylos, Plutarchus in Parijs
terecht. Na de val van Napoleon kwamen ze eindelijk weer naar Heidelberg. In 1816
waren 890, hoofdzakelijk Duitse en Germaanse, kostbaarheden na bijna twee eeuwen
terug op de plek van herkomst. De paus behield echter het grootste gedeelte van de
Griekse, Latijnse en Hebreeuwse zaken. De huidige bibliothecaris is ondertussen
maar wat blij dat hij deze gestolen geschriften heeft mogen fotograferen. Op mijn
suggestie dat we hier te doen hebben met een bibliofiel Falklands-probleem gaat hij
met de nodige vreugde in. Hij vreest echter dat bij terugverovering van de
manuscripten het hem aan internationale steun zal ontbreken.

Reuzencartotheek
Het was een feestelijke dag in 1888. Keizer Wilhelm I overreikt in een plechtige
bijeenkomst het Manessische Handschrift aan de bibliothecaris van de UB. Door
ruil van Franse manuscripten, de steun van Bismarck en het toentertijd enorme bedrag
van 300.000 Mark, is deze codex weer terug in Heidelberg. Gedurende de gehele
negentiende eeuw zal het bibliotheekbezit aangroeien tot een wereldberoemde
prachtcollectie. Grote schenkingen en gehele kloosterbibliotheken worden

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

onafgebroken aangedragen. Om een indruk te krijgen van de hoeveelheid
handschriften: vanaf 1693 werden er 3900 stukken aangeworven waarvan er niet één
van middelmatige kwaliteit is. Zo conserveert men ook ‘nouveautés’ als de
materiaalverzameling ten behoeve van Des Knaben Wunderhorn (van Von Arnim
en Brentano) en het origineel van Kleists Der Prinz von Homburg. In 1899 besloot
men dat deze praalcollectie moest worden ondergebracht in een paleis. En zo ontstond
architect Joseph Durms grote stenen taart die in 1905 aan Plöck 107-109 geopend
werd.
Aldus zijn we teruggekeerd bij Elmar Mittler die mij rondleidt door dit, zoals de
Duitsers het noemen, ‘historisierende’ bouwwerk. De leeszaal is geheel verpest en
tot bibliografie-zaal verbouwd. Het rechtertorentje staat zo goed als leeg op een
twintigtal brandblussers na en een kast met vele laatjes. Ik vraag wat er in deze kast
zit. Mittler denkt even na en zegt: ‘Dat is eigenlijk een klein geheimpje’ en vertelt
vervolgens dat deze kast de reuzencartotheek bevat van de internationale
wiegedruk-bibliografie. Deze werd voor de oorlog samengesteld in Berlijn. Een
geleerde redde de cartotheek maar schonk hem na de oorlog terug aan de DDR. Tot
groot geluk van Mittler maakte de geleerde in de oorlog geduldig een kopie van deze
ontzaglijke bibliografie. En deze staat nu geduldig te wachten tussen de brandblussers.
De cataloguszaal bevat zowel de oude catalogus, in lederen folianten, als de nieuwe.
De ‘nieuwe’ bevat echter ook veel kaartjes in Frakturschrift. Een groot probleem,
zegt Mittler: de jeugd kan het oude, Duitse schrift niet of nauwelijks lezen. Men is
af en toe doende de kaartjes te vervangen door nieuwe, getypte maar de afronding
van dit project kan niet eerder worden ingewacht dan het jaar 3000. De bibliotheek
telt 2,2 miljoen boeken en 107 personeelsleden. De bezuinigingen zijn zo rigoreus
dat tijdschriften worden opgezegd en er vanaf het komende jaar geen enkel boek
meer gekocht zal kunnen worden. Mittler loopt wat bedroefd door de gang als hij
vertelt over de financiële nood van de bibliotheek. Ondertussen wordt er wél druk
gesloopt en getimmerd in het gebouw. De magazijnen worden omgebouwd tot
studiezalen en de ruimtenood is er oorzaak van dat de bulk-collectie zich voor het
grootste gedeelte op zes kilometer afstand van de bibliotheek in magazijnhallen
bevindt. Vierhonderdduizend keer per jaar worden de boeken in kratjes heen en weer
gesjouwd. Het doet de boeken geen goed - zegt Mittler somber terwijl wij langs een
tentoonstellinkje ‘Goethe und China’ lopen en studenten in korte broek met een
gedemagnetiseerd boek (tegen het stelen) het bibliotheekgebouw uit wandelen. De
bibliothecaris doet mededeling van de chaotische catalogussystemen die in de
bibliotheek door elkaar heen gebruikt worden. ‘Verrückte Sparerei!’ roept Mittler
uit. (Hier maakt de bibliothecaris een aardig woordgrapje. Sparrerei is ‘gekkigheid’
en met één ‘r’ geschreven: ‘bezuinigingsdrift’.) Terwijl we op een kokend hete, lege
zolder zijn aangekomen vraagt Mittler zich af of het ondergrondse magazijn aan de
Augustinergasse er ooit zal komen. Al tobbende beklimt hij een lange, trillende
trapleer en opent een klein luikje. Vervolgens nodigt de bibliothecaris mij uit om
ook een klim te wagen. Achter de sandalen van de geleerde kruip ik op het zinderende
koperen dak van het gebouw. Daar sta ik boven op de taan, tussen torentjes, versierde
schoorstenen en midden in een stad die wel eens de mooiste ter wereld is genoemd.
Mittler verzekert mij dat de bibliotheek zo gebouwd is dat in één blik haar gehele
geschiedenis te zien valt. In rechte lijn kan men inderdaad langs de Oude Universiteit,
via de Heiliggeist-Kirche, op het slot kijken. ‘Leuk toeval,’ denk ik totdat ik thuis
lees dat bouwmeester Durm het inderdaad zo bedoeld heeft: een boekentaan als
environmentkunst.
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Heel modern, dus. Op mijn vraag welk klimatiseringssysteem de Heidelbergse
bibliotheek hanteen, antwoordde Mittler: ‘Een uiterst hedendaags model. Namelijk
geen enkel. Slechts de zomer en de winter bepalen de temperatuur en
vochtigheidsgraad van mijn boeken.’ Met dat gegeven kan de boekerij - zij het met
vallen en opstaan - in 1986 haar vijfhonderdjarig jubileum vieren.
■
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Het leven van literaire anekdotes
Ze beginnen leuk en eindigen dramatisch
The Oxford Book of American Literary Anecdotes door Donald Hall
Uitgever: Oxford University Press, 355 p., f51,20 Importeur: Nilsson &
Lamm
R. Ferdinandusse
James Thurber was zijn leven lang een groot vrouwenjager en ook toen hij blind
was, zette hij zijn veroveringen voort. Hij had daarbij hulp nodig en het werd geregeld
dat aankomende redacteuren van de New Yorker hem van de redactie naar het
appartement van de betreffende vrouw voerden, daar op hem wachtten en weer
terugbrachten. Verder moesten ze hem helpen zich te kleden, want hij kon wel
makkelijk uit de kleren maar niet erin. Pech voor Thurber was dat onder die jongens
zich ook de toen achttienjarige Truman Capote bevond. Capote wist dat Thurber
elke ochtend door zijn vrouw nauwkeurig werd aangekleed. Daarom trok hij op een
keer Thurbers sokken binnenstebuiten en verkeerd om aan, wetend dat Thurbers
vrouw dat zou merken. Dat ze er vragen over gesteld had, bleek de volgende dag
toen Thurber Capote uitschold en riep dat hij het expres had gedaan.
Dit is een literaire anekdote. En niet eens zo'n slechte. Want literaire anekdotes zijn
niet om te lachen; ze zijn hoogstens om geamuseerd te lezen en vervolgens te denken
dat ze precies passen bij de schrijver(s) waar het over gaat. En James Thurber en
Truman Capote zijn allebei wat onaangename pestkoppen, wat door de anekdote
wordt bevestigd. Dorothy Parker geldt als zeer geestige tante, maar wie al haar
grappen op een rijtje zet, krijgt er een droevig gevoel van. Over haar gaat dan ook
de volgende anekdote. Zij deelde lange tijd een kamer op de New Yorker met de
humorist Robert Benchley. Toen hij vertrok, voelde ze zich zo eenzaam, en verlangde
ze zo naar gezelschap dat haar het excuus kon geven om niet te werken, dat ze een
bordje op haar deur hing: HEREN.

Dashiell Hammett, tekening David Johnson
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Raymond Chandler schrijft in een van zijn brieven (in Selected Letters) een verhaal
dat hij hoorde over Dashiell Hammett in zijn glorietijd, toen hij harddrinkend en
flamboyant leefde in een suite in Beverly-Wilshire. Iemand kwam hem een voorstel
doen, werd door Hammetts butler binnengelaten, moest bijna een uur wachten, waarna
Hammett in de kamerdeur verscheen. Gekleed in een prachtige house-coat ongetwijfeld met zijn initialen op de borstzak, schrijft Chandler - en een sjaal om de
hals. Hammett luisterde naar het voorstel, zei toen zeer beleefd Nee en deed de deur
dicht. De butler liet de man uit, terwijl uit Hammetts kamer het voorname klokken
van Scotch in een glas klonk.
Een prachtige ‘anekdote’ en ongetwijfeld waar omdat het zo schitterend past bij
het beeld van Hammett in die dagen - maar voor de rest niet waar, of bijgepolijst
door enig doorvertellen. En dat is misschien ook wel het aardige van zulke anekdotes:
de wetenschap dat ze bijna waar geweest zouden kunnen zijn. James Jones (From
Here to Eternity) woonde lange tijd in Parijs. 's Zondagsmiddags vertoonde de Franse
televisie Amerikaanse westerns en dan haalde Jones voor zijn zoon en hem zelf
cowboykleren te voorschijn om samen daarin gekleed naar de westerns te kijken.
Jones brulde dan: ‘Don't ask for the fuckin' vin rouge’, tegen het toestel, ‘say redaye,
you assholes’. Dit om te zorgen dat zijn zoon zich Amerikaan zou blijven voelen.
Elke zondagmiddag!.
De anekdotes hierboven zijn, behalve over Hammett, ontleend aan The Oxford
Book of American Literary Anecdotes, bijeengeraapt door de dichter Donald Hall,
die aan dat werk is begonnen na het grote succes van eenzelfde Oxfordboek over
Engelse auteurs. In zijn voorwoord geeft ook Hall toe dat het allemaal niet leuk is,
dat het eigenlijk gaat om biografische voorvalletjes die een aardig licht op de auteur
werpen, dat het gaat om curieuze informatie, soms alleen maar een bonmot. Hall
heeft daarvoor jarenlang artikelen en biografieën geplunderd, en het resultaat is een
allegaartje dat toch een beetje een weerspiegeling is van de Amerikaanse literatuur.
Vierhonderd mensen zijn er getuige van hoe Thomas Jefferson (82) en Lafayette
(76) elkaar ontmoeten, elkaar onder de uitroep ‘Ah Jefferson!’ en ‘Ah, Lafayette!’
huilend in de armen vallen. Ook van de vierhonderd toeschouwers bleef geen oog
droog. De oude James Russell Lowell had depressieve buien, dan klom hij in een
lantaarnpaal en kraaide als een haan, of hij viel tijdens een banket met mes en vork
op een bloemstuk aan.
Henry James kreeg in Florence na een diner zo'n geweldige pijn in zijn keel dat
hij meer dood dan levend een dokter opzocht die hem bevrijdde van een lange haricot
vert die zich om de basis van zijn tong had gewonden. De grote leugenaar/pornograaf
Frank Harris verbaasde elkeen door ver in zijn jaren zeventig nog grote copieuze
maaltijden tot zich te nemen, overspoeld met wijn en toegedekt met grote glazen
calvados. Aan enkele vrienden vertrouwde hij toe dat hij dat alleen opbracht door
elke avond om tien uur de klisteerspuit te hanteren.
De kleine, verlegen dichter Abercrombie had in een recensie iets onaardigs over
Ezra Pound geschreven en werd door Pound, die een fiks schermer was, uitgedaagd
tot een duel. Tot iemand Abercrombie erop wees dat hij als gedaagde de wapens
mocht kiezen en deze besloot dat Pound en hij elkaar zouden bekogelen met de nog
onverkochte boeken van eigen hand.
Ongeveer die tijd worden de incidenten bitterder en harder. Eugene O'Neill zoop
zo dat hij regelmatig totale black outs had, waarvan er een tot zijn eerste huwelijk
leidde. Hij werd wakker met een vrouw naast zich in bed, en ontdekte dat
vervolg op pagina 19
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De oergrond van de Alexanderplatz
Alfred Döblin, een niet begrepen mysticus
Fatale reis door Alfred Döblin Vertaling: Tine Ausma Uitgever: De
Arbeiderspers, 385 p., f54,Louis Ferron
De Duitse exilliteratuur mag zich op het moment om allerlei redenen in een forse
belangstelling verheugen. Verrassend blijft het toch om in de stroom nieuwe en
herpublikaties een, althans voor mij onbekende titel van de Berlijnse, uit Schlesien
afkomstige arts Alfred Döblin aan te treffen. Het gaat hier om Die Schicksalsreise,
genomen uit zijn Autobiographische Schriften und Letzte Aufzeichnungen; in de
reeks Privé-Domein verschenen onder de titel Fatale reis.
Döblin, die al in 1933 naar Frankrijk verhuisde, ziet in deze aantekeningen terug op
de periode beginnend met de Duitse inval in Frankrijk en eindigend in 1948 als hij
zich opnieuw in Duitsland gevestigd heeft en hij al in 1946 een bezoek heeft gebracht
aan de Alexanderplatz, het plein dat hem zijn onvergankelijke roem heeft bezorgd.
‘Daarmee eindigt - niet de reis naar mijn lotsbestemming, maar wat ik erover heb
te berichten. Ouderdom en ziekte hebben mijn drempel overschreden. Ze wonen
onder mijn dak en bereiden me voor op een nieuwe grote verhuizing.’ Duidt dit op
de ‘fatale reis’ zoals de Schicksalsreise in het Nederlands genoemd wordt? De
Nederlandse titel is, bewust of onbewust, een vervalsing van de geest waarvan Döblins
verslag doortrokken is. Met Döblin is namelijk iets merkwaardigs aan de hand,
waarvan men de aanzetten achteraf gezien al in zijn vertelling Die Ermordung einer
Butterblume (1913) kan ontwaren. In deze, naar de vorm alleszins voor het
expressionisme normatieve vertelling, is nog iets geheel anders aan de orde dan
vehemente emotie alleen. Er is in zekere zin sprake van de eerste trede op weg naar
de visionaire beschouwing die in laatste instantie uitmondt in een helder inzicht in
de hogere ordening der dingen. In de Butterblume is dit inzicht nog ongevormd,
hectisch; het drijft de hoofdpersoon in ‘het duister van het bergwoud’. In Die drei
Sprünge des Wang-lun wordt eerst goed duidelijk waar Döblin op uit is. Daar springt
hij over de grenzen van de ‘burgerlijk-psychologische roman’ omdat het hem om
wezenlijk andere zaken dan zijn bekommernis om de individuele psyche begonnen
is. ‘De wereld te willen veroveren door handelend optreden, mislukt. De wereld is
van geestelijke geaardheid, men moet ervan afblijven. Wie handelt verliest haar.’
We zijn onderworpen aan de krachten van een grondbeginsel, ‘de onmetelijke kracht
der schepping en der liefde’. En met deze bekentenis, zoals zij in Fatale reis gedaan
wordt, zit men midden in de polemiek die zich rond Döblin heeft afgespeeld.

Alfred Döblin
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Natuurlijk, de schrijver was een verklaard anti-fascist. Hij was jood en had zijn
boeken zien verbranden. Hij noemde zich socialist en publiceerde in ‘linkse’ media.
Maar wás hij ook socialist? In Fatale reis beschrijft hij de reacties die hij kreeg op
een lezing die hij in 1946 in het gehenna van Berlijn heeft gehouden. Ze getuigden
van een verbijstering over zijn standpunten die heel wat minder zou zijn geweest als
men de schrijver voordien beter (of anders) zou hebben gelezen. De Döblin van de
Alexanderplatz was niet de schrijver van ‘het op de klassenstrijd gerichte socialisme’
die men tot dan toe in hem had willen zien. Hij is dat van meet af aan niet geweest.
De strijd die hij heeft gezocht was die met de hogere, de metafysische machten; niet
om te overwinnen, maar om die machten te leren kennen en zich eraan te onderwerpen.
‘Ze hebben het nooit gehoord. En als ze het met hun oren hebben gehoord, hebben
ze het nooit begrepen, en omdat ze niet willen, zullen ze het ook nooit begrijpen,’
zegt Döblin er zelf over.

Potig onkruid
Wie aan het ogenschijnlijk proletarische epos Berlin Alexanderplatz bepaalde
verwachtingen van Döblin heeft ontleend, kijkt bijgevolg met de Fatale reis in de
hand dan ook tegen een zeer vreemd boek aan. De behandelde gebeurtenissen - het
instortende Frankrijk, de eindeloze zwerftocht van de schrijver van het ene
vluchtelingenkamp naar het andere om ten slotte met zijn vrouw herenigd te worden
en naar Amerika uit te wijken - zouden gedachten kunnen doen oproepen aan Céline.
De uiterlijke omstandigheden zijn ernaar. Maar waar Céline het duister in reist om
ten slotte in het kille tuinhuisje van zijn Deense advocaat te belanden en daar zijn
haat en rancune verder te blijven voeden, daar stoomt Döblin luid toeterend op naar
het licht. Heel even, in het begin, kan men nog het vermoeden koesteren dat de
verkeerd begrepen Döblin van de Alexanderplatz aan het woord komt: hij laat zich
dan uit over ‘het onwaardig, maar potig onkruid species “mens”’. Het blijkt een
observatie zijns ondanks, want al spoedig begint het licht te gloren waarin de mensheid
in geheel andere termen wordt gewaardeerd.
Döblins worsteling met de causaliteit waarvan in de Alex zo nadrukkelijk sprake is
en die de roman zo ongehoord eigentijds maakt, blijkt zich in de Fatale reis te
ontpoppen tot een ‘ordinair’ streven naar een andere causaliteit: een metafysische
en religieuze. Vanaf dat moment, zo kan men inderdaad beweren, wordt de reis een
fatale, niet voor Döblin zelf, maar voor de lezer. Döblin, zo blijkt, heeft het niet hoog
op met onze causaliteitsopvattingen die hij, wegwerpend, produkten van de rede
noemt. In de Alex brengt hem dat tot een beschrijving van gebeurtenissen waaraan
iedere causaliteit vreemd schijnt te zijn en de held Biberkopf tot een blinde bokster
tegen immer wijkende tegenstanders wordt. Het is die beschrijving van de menselijke
onmacht die men tot op de dag van vandaag kan navoelen. Maar Döblin had er iets
anders mee voor. Deze mild beschreven vorm van nihilisme was niet meer dan een
opstapje naar een mystieke wereldbeschouwing waarin de aardse causaliteiten ontkend
worden om het primaat te kunnen verschaffen aan de hogere wil, die van ‘de
oergrond’.
Omstreeks pagina 100 is het zover: de schrijver bevindt zich in het plaatsje Mende,
de situatie is nogal hopeloos, er rijden geen treinen meer, Döblin is zijn bagage kwijt
en knielt neer voor een kruisbeeld in een kathedraal. ‘Ik weet van die geweldige
wereld hier boven, die het menselijk voorstellingsvermogen te boven gaat, waaraan
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wij menen een naam te mogen toekennen, het uitgaan boven alle voorstelbaarheid,
dat wij met het woord “God” aanduiden. Maar dit werkt ook op aarde en in de mens.
Ik weet het, want zonder hem kunnen wij toch geen stand houden.’ (De knarsend
lopende zin lijkt me op rekening van de vertaalster te moeten worden geschreven.)
De aap is uit de mouw. De Fatale reis blijkt de geschiedenis van een bekering, beter
gezegd: de voltooiïng van een bekering. Het vermoeden van het hogere is er altijd
geweest, hier wordt het in het katholicisme gevonden. Daarmee loopt Döblin het
risico dat hij een dam opwerpt tussen de minder gelovige lezer en zich zelf. Wat mij
betreft is hij daar voortreffelijk in geslaagd. Een kwestie van literaire onmacht. Mij
wordt niet duidelijk gemaakt dat een hoeveelheid menselijk leed iemand gevoelig
kan maken voor de verlokkingen van het wijwater. Ik ben graag bereid aan te nemen
dat het zo kán werken. De overgang van nihilisten en hun ondersoort de dandy - men
denke aan Huysmans en Léon Bloy - naar het katholicisme komt me heel aannemelijk
voor en ligt in hun werk besloten. Bij Döblin is dat in zijn romans en vertellingen
eveneens het geval, maar nu juist niet in zijn Autobiographische Aufzeichnungen,
terwijl men daar bij uitstek de verklaring van de metamorfose mag verwachten. Wat
een emotioneel proces is, wordt beschreven in welhaast theologische termen. Maar
wat verklaren die voor de leek?
Vervolg op pagina 19
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Oppervlakkige kritiek
Vervolg van pagina 17
Döblin heeft inzicht verworven: ‘Dat inzicht komt hierop neer: de eeuwige oergrond
die ons heeft geschapen, heeft ook in deze uiteengevallen wereld de relatie tot hem,
Jezus, niet opgegeven. We voelen ons verloren? We moeten niet geloven verloren te
zijn, we zijn enkel droefgeestige “individuen”.’ Het is niet mijn bedoeling hiermee
de mystieke ervaring van de schrijver te onderschatten of belachelijk te maken. Ik
wil er slechts mee aanduiden dat ik voor de zoveelste maal tot het inzicht kom dat
de mystieke ervaring niet tot onze wereld behoort en bijgevolg niet onder woorden
is te brengen. Hij ‘is God, hij is één met, hij is de eeuwige oergrond’. Tja. De schrijver
heeft natuurlijk gelijk als hij zegt dat het onmogelijk is ‘de eeuwige oergrond te
ervaren’. Maar ik kan hem echt niet meer volgen als hij daaraan toevoegt dat, wil
men die ervaring niettemin vatten, het woord ‘Jezus’ erbij moet komen. Of het woord
‘waterpistool’ denk ik dan, of misschien zelfs het woord ‘Marx’. Want ik denk dat
het gelovigen niet zozeer om het woord gaat alswel om een woord, een amulet tegen
alle kwalen.
De mystiek, men kan bereid zijn dat te erkennen, is een ernstig te nemen zaak.
Het behoort echter tot het wezen van de mystiek dat ze niet in woorden te vangen is.
Zelfs mystieke helden als Ruusbroec en Theresia van Avila zijn daar niet in geslaagd.
Ze bleken echter wel in staat de schaduw van de afspiegeling van hun mystieke
ervaring in mensentaal om te zetten: voor wie de mystiek niet beleven kan, blijft er
de poëzie en misschien is dat wel hetzelfde. Vreemd dat een schrijver van absoluut
formaat als Döblin niet in staat is de bedoelde ontroering op te wekken. Zou het
kunnen zijn dat zijn vlucht in de mystiek door de mystiek zelf als een vlucht ervaren
werd en ze hem deswege de toegang tot haar poëtische inzichten geweigerd heeft?
Hoe het ook zij, de (rooms-katholieke) mystieke beleving vormt de crux van het
reisverslag zonder er een organische verbinding mee aan te gaan. Döblins
overpeinzingen op de Alex krijgen dan ook een wat dubbelzinnig karakter: ‘Ik had
een zekere reputatie die verbonden was met het woord Berlin Alexanderplatz. Maar
dat was nauwelijks meer dan een woord want het boek zelf was allang verdwenen,
en waar ik nu stond, wat achter mij lag, wisten ze (zijn critici -lf) niet. In plaats van
mij zelf had men vroeger al een fantoom dat door een oppervlakkige kritiek in het
leven was geroepen.’ In zo'n geval denkt de lezer: het is maar goed dat sommige
schrijvers soms verkeerd begrepen worden, men dankt er meesterwerken aan.
Ik schreef hierboven tussen haakjes een terloopse opmerking over de vertaling.
Ik heb het origineel er niet naast gehad. Toch heb ik het gevoel dat de vertaling, zeker
in het begin, belabberd is. De zinnen lopen niet, de woordwaarde is dikwijls verkeerd
geschat en Franz Xaver heet in het Nederlands Fransiscus Xaverius en Thérèse van
Lisieux, wonderlijk genoeg, opeens weer Theresia. Het roomse taaleigen is nu eenmaal
een wonderlijke zaak, dat moet men wel weten als men een rooms boek vertaalt.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

Anekdotes
vervolg van pagina 16
hij die de dag tevoren getrouwd had. Robert Benchley zat een hele ochtend achter
een leeg vel in zijn schrijfmachine en kwam niet verder kwam dan ‘The’. Daarna
ging hij lunchen met zijn vrienden, dronk een goed glas, zat weer lange tijd achter
zijn schrijfmachine en tikte ten slotte achter het al geproduceerde woord ‘hell with
it’ en ging dineren. Of William Faulkner, die uiteindelijk Hollywood verliet - waarna
men in zijn bureau lege flessen aantrof en een blocnote waarin hij meer dan
vijfhonderd keer had geschreven ‘Boy meets girl’.
Het zijn de anekdotes van het soort dat veelvuldig voorkomt in de studies over
Hemingway en Scott Fitzgerald. Ze beginnen leuk en eindigen dramatisch. De laatste
anekdote in Donald Halls verzameling is de zelfmoord van Sylvia Plath. Waarmee
hij zijn theorie dat de ‘anekdotes’ de auteur maken tamelijk wrang bewijst.
Het is de laatste tijd een beetje een gewoonte om zich tegen dit soort
schrijversanekdotes af te zetten. Wat is er te lachen om dichters die zich suf zuipen
of schrijvers die altijd in het verkeerde bed terechtkomen? Andere groepen laten zich
toch ook niet onbetuigd - wie nu naar de winkel gaat en de The letter of Nunnally
Johnson koopt, kan zien dat er ook in Hollywood wat te gniffelen viel. En journalisten
moeten nu ook naar de winkel voor Edward Behrs Anyone here been raped & speaks
English? Maar voor schrijvers ligt het toch anders.
Edith Wharton (1862-1937) was een van de meest stijve schrijfsters van de VS,
preuts en uit de hoogte. Ze ging een keer onaangekondigd op bezoek bij Aldous
Huxley in zijn villa in Sanary. Huxley leidde haar naar binnen door haar met zijn
gebolde hand (his cupped hand) zachtjes tegen haar achterste te duwen. De andere
gasten keken verstijfd toe, doch Edith, over haar schouder naar haar gastheer kijkend,
schonk hem een snelle, lieve glimlach.
Dit feit zou nooit zijn vastgelegd als het niet om schrijvers ging. En het schitterende
is dat wie er, met die cupped hand in gedachten, lang over nadenkt, voor de
onverbiddelijke vraag komt te staan: Edith Wharton gaan lezen, of Brave New World
herlezen.
■
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Waarom worden mensen fascistisch?
Stembusgedrag bij stedelingen en plattelanders
In de schaduw van de depressie door H.W. von der Dunk e.a. Uitgever:
Sijthoff, 222 p., f29,50
Jan Meyers
In de tweede helft van de jaren zestig, terwijl de westerse wereld bol stond van
vernieuwingsdrang, kreeg het fascismeonderzoek een nieuwe impuls. Tot dusver
had het een sterk personalistisch en psychologisch karakter gehad; onder de indruk
van de verschrikkingen had men na de oorlog voornamelijk belangstelling voor de
schuldvraag met betrekking tot individuen - de topfiguren natuurlijk in de eerste
plaats, die als voer voor psychiaters werden gepresenteerd.
Een twintigtal jaren later waren maatschappijvemieuwers op vleugels van utopisme
op weg náar een rechtvaardige samenleving, onderweg de bestaande orde van onder
tot boven etiketterend met de kwalificatie fascistisch - niet zelden terecht. Het besef
dat het fascisme niet alleen maar het werk was geweest van een handjevol
mammoetgangsters of supergekken, maar een diep in de maatschappij wortelend
verschijnsel was, ging opgeld doen. De maatschappijkritiek van de jaren zestig was
ideologisch links. Dat bracht de neiging met zich mee om geschiedenis primair als
sociale geschiedenis te zien. Voor het fascisme-onderzoek had een en ander tot gevolg
dat men zich ging werpen op beweegredenen van groepen. De geschiedvorsing was
rijp geworden voor een politicologische benadering, voor analyse van het kiesgedrag.
Demografie, statistiek, econometrie werden als hulpwetenschappen ingelijfd om tot
de moeilijk toegankelijke lagere bevolkingsgroepen door te dringen. En passant werd,
prettige bijkomstigheid, aan de kwantitatieve technieken die men ging hanteren
importantie ontleend: de geschiedwetenschap - ‘de onwetenschappelijkste aller
wetenschappen’ - verkreeg een aan de B-disciplines herinnerende exactheid. In feite
kwam men op een lijn met de marxistische historici die vanuit de strijd voor de lagere
volksklassen allang systematisch massa's bestudeerden. Politicologen en sociologen
beten bij het nieuwe fascisme-onderzoek de spits af. Reeds vlak na de oorlog
onderzochten Amerikaanse sociologen het kiesgedrag in Duitsland in de Hitler-tijd,
zowel bij plattelanders als bij stedelingen. Ook in Nederland kwam de eerste aanzet
uit sociologische hoek: een onderzoek naar de opkomst van het fascisme aan de hand
van het kiesgedrag in Winterswijk door G.A. Kooy, dat in vakkringen grote
belangstelling trok.

Mussert
‘In de schaduw van de depressie’ draagt als ondertitel ‘de NSB en de verkiezingen
van de jaren dertig’. Wie het boek wil aanschaffen om de autoriteit van Von der
Dunk, wordt meteen al teleurgesteld: slechts de inleiding is van zijn hand. Maar reeds
enig bladeren leert dat de drie tientjes die het boek kost, niettemin goed besteed zijn.
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In april 1935 beleefde Nederland een daverende sensatie: bij de verkiezingen voor
de Provinciale Staten behaalde de NSB van Anton Mussert, die voor het eerst meedeed
in één klap bijna acht (7,91) procent van de stemmen. Zo iets was nog nimmer
vertoond. Een van de auteurs van de bundel, Minderaa, gaat na waar die kiezers
vandaan kwamen door een overzicht te geven van de politieke verhoudingen in de
jaren dertig en de verschuivingen binnen het partijenstelsel als gevolg van de
economische depressie. De NSB komt hierbij naar voren als een typische crisispartij
en als exponent van onvrede tegen de gevestigde orde en bestaande partijen.
Veldonderzoek, waarbij het kiesgedrag per regio of per enkele gemeente werd
onderzocht, leert dat van plaats tot plaats de verklaring voor de trek naar het fascisme
sterk kan verschillen, soms ook van toevalligheden afhing; in Winterswijk oefenden
bij voorbeeld twee NSB-gezinde, charismatische figuren zuigkracht uit. Maar er zijn
algemene trends die tot bepaalde conclusies leiden. Minderaa baseert de zijne op het
werk van Kooy, van de historicus S.Y.A. Vellenga wiens werkterrein het sterk
NSB-gevoelige Zuid-Limburg was, een onderzoek van de sociaal-geografen N.P.
Passchier en H.H. van der Wusten en drie case-studies uit de bundel. De laatste zijn
hierom zo interessant, omdat zij in sociaal en politiek opzicht sterk uiteenlopende
gebieden betreffen. In Twente was wat die aspecten aangaat de differentiatie het
grootst. In de Krimpenerwaard was het agrarische karakter van de streek van belang.
Kenmerkend voor het politieke benul van veel boeren was dat zij de NSB, wier
hoofdman niet afliet een krachtig staatsgezag te prediken, zagen als vluchtheuvel
voor de toenemende staatsbureaucratie die hen frustreerde! De studie over Wassenaar
ten slotte verschaft inzicht in het gedrag van het conservatief-autoritaire deel van de
NSB-kiezers; die bestonden uit twee groepen: gegoede rechtsautoritair gezinden en
sociaal in de knel gekomen kleinburgers en boeren. Bedoelde conclusies luiden dat
de NSB-aanhang groter is geweest in verstedelijkte dan in agrarische gemeenten. In
rijkere gemeenten - Maartensdijk, De Bilt, Zandvoort, Bloemendaal, Den Haag scoorde de NSB hoog door de autoritaire gegoede burgerij; ressentimenten jegens
werklozen hebben hier vermoedelijk een rol gespeeld, terwijl in armere gemeenten
de werkloosheid juist werfkracht voor Mussert opleverde, wat wel uit bovengenoemde
tweeslachtigheid van het NSB-electoraat verklaard moet worden. Het vatbaarst voor
de NSB waren in sociaal opzicht de middenstand, de boeren en de autoritaire elite,
levensbeschouwelijk gesproken de liberalen, vrijzinnig hervormden of onkerkelijken
- groepen die elkaar in de praktijk in meerdere of mindere mate overlapten - voor
zover ze althans niet georganiseerd waren. Hoe sterker in bepaalde groepen de
verzuiling had doorgewerkt, hoe minder greep de NSB erop had. Dat geldt zowel
voor de protestantse als voor de katholieke en de socialistische zuil. Bij de
kamerverkiezingen op 27 mei 1937 zag Mussert, wiens verwachtingen hoog
gespannen waren geweest - tien zetels was toch wel het minste waarop hij meende
te mogen rekenen - zijn beweging ineenschrompelen; in vergelijking met 1935 was
de stemmenoogst bijna gehalveerd (van 7,91 procent naar 4,21 procent; de
Statenverkiezingen van 1939 gaven een verdere teruggang naar 3,89 procent te zien).
Tot zijn ‘getrouwen’ in de Apollohal zei hij in de nacht na de verkiezingsdag: ‘We
hebben vandaag met elkaar een flinke tik op onze kop gehad.’ Harder had inderdaad
nauwelijks gekund: de NSB was een splinterpartij geworden; Mussert kon zijn tactiek
om via stembusoverwinningen legaal aan de macht te komen - hij had gedacht daar
maximaal vier jaar voor nodig te hebben - op z'n buik schrijven. Deze terugval,
weinig minder spectaculair dan de binnenkomer van twee jaar tevoren, is het gevolg
van een aantal factoren, waarvan de twee belangrijkste zijn: de radicalisering van de
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NSB vanaf 1935, die tot uiting kwam in een sterkere gerichtheid op Hitler-Duitsland
en toenemend antisemitisme, en het steeds feller wordende verzet tegen Mussert van
de kant van kerken en partijen. Van de drie sociale groepen die het meest achter
Mussert aan hadden gelopen, rechts-autoritaire elite, boeren en middenstanders, zijn
na 1937 vooral de laatsten gebleven.
De kwantitatieve methode heeft zich een onmisbaar bestanddeel betoond van de
moderne geschiedvorsing vanwege het vermogen om inzicht in structuren en groepen
te verschaffen. De kleinste cel van het historisch gebeuren, het individu, blijft evenwel
onzichtbaar - zijn geloof, hoop, idealisme dus ook. Dat legio NSB-stemmenden door
idealisme werden gedreven, mag niet worden vergeten. De traditionele
personalistische benadering heeft dan ook niet aan betekenis ingeboet. Veeleer vullen
beide methoden elkaar aan.
Al met al betreft het hier een waardevolle bijdrage tot de kennis van het fascisme
in Nederland - en een met actualiteits-waarde! Immers het evidente verband tussen
depressie en fascisme in de jaren dertig roept huivering op voor de jaren tachtig. Nu
hebben die een belangrijk voordeel ten opzichte van de eerste: het afschrikwekkend
voorbeeld van toen. Wie gelooft dat daardoor een fascistisch revival buiten de deur
kan worden gehouden, gaat ervanuit dat de mens in staat is om van de geschiedenis
te leren. Wie dat doet, is een optimist. Optimisme biedt geen afweer tegen onheil.
Het maakt het wel makkelijker te dragen.
■
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Familiezaken
De afgrijselijke menage van J.R. Ackerley en zijn zuster
My Sister and Myself The Diaries of J.R. Ackerley Redactie: Francis King
Uitgever: Hutchinson, 217 p., f48,70 Importeur: Keesing
Anthony Paul
J.R. Ackerley, die leefde van 1896 tot 1967, is de auteur van een handjevol boeken
die samen een fascinerend en bijzonder openhartig verslag vormen van een
gecompliceerd en over het algemeen triest bestaan. ‘My love life,’ schrijft hij, ‘may
be said to have begun with a golliwog and ended with an Alsatian bitch: in between
there passed several hundred young men, mostly of the lower orders.’
Deze zin, uit Ackerley's meesterwerk My Father and Myself, dat in 1968 uitkwam,
is typerend voor zijn openhartigheid en gevoel voor humor, een combinatie van
zelfmedelijden en zelfspot. Ackerley was een romantische idealist die jarenlang Hyde
Park en allerlei andere trefplaatsen van homoseksuelen afstroopte op zoek naar de
Ideale Vriend, die trouw en toegewijd moest zijn, en een manlijke, in wezen
heteroseksuele jongeman uit de arbeidersklasse. Met vrienden die zijn intellectuele
belangstelling deelden, duidelijke homo-types en jongens uit zijn eigen milieu kon
hij niet naar bed. Net als vele andere Engelse homoseksuelen van zijn generatie
romantiseerde hij de arbeiders maar keek hij neer op hun vooroordelen, bijgeloof en
onwetendheid. Hij maakte het zich zelf wel bijzonder moeilijk en was doof voor de
wijze raad van E.M. Forster, een goede vriend van hem: ‘Joe, you must give up
looking for gold in coal-mines. It merely prevents you from getting amusement from
a nice piece of coal.’

Onthullingen
In My Father and Myself beschrijft hij die hopeloze speurtocht naar de Ideale Vriend
en zijn poging om uit te zoeken wat voor een man zijn vader werkelijk was geweest.
Na de dood van de oude Ackerley, een welvarende fruithandelaar die ‘de
bananenkoning’ werd genoemd, bleek dat hij er jarenlang een paar kilometer verderop
een tweede gezin op na had gehouden, met drie onwettige dochters die hem ‘oom
Bodger’ noemden. Iets wat Joe Ackerley meer trof was de ontdekking dat zijn
driftig-heteroseksuele vader (die aan syfilis overleed) in zijn jonge dagen een knappe
soldaat was geweest, net een van de jongens die hij in Hyde Park oppikte, en er
hoogstwaarschijnlijk wat bij had verdiend als schandknaap. Sommige vrienden van
Ackerley vonden dergelijke onthullingen smakeloos; vooral Forster reageerde vaak
geschokt op Joe's onverbloemde uitspraken. My Father and Myself is inderdaad geen
propaganda voor de homo-beweging, iets wat van Forsters postuum verschenen
roman, zijn indirecte en weke Maurice, wel is gezegd. Het is iets veel waardevollers,
iets blijvends: een eerlijke kijk op de mens met al zijn verwarrende tegenstrijdigheden.
Hoewel Ackerley enige goede vrienden had, volgens wie hij een charme en blijheid
bezat die in zijn werk zelden naar boven komt, ging hij steeds minder om mensen
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en steeds meer om dieren geven. Zijn grote liefde was Queenie, de Duitse herder uit
het citaat: alleen zij kon hem de onvoorwaardelijke overgave schenken waaraan het
al die teleurstellende jongens ontbrak. Het jaloerse, hysterische, nukkige en soms
gevaarlijke dier is de heldin van twee romans van Ackerley, My Dog Tulip en We
think the World of You, en speelt een belangrijke rol in My Sister and Myself, een
door Francis King knap geredigeerde selectie uit Ackerley's dagboeken uit de periode
1948-1957.
Er waren trouwens drie jaloerse vrouwen in het leven van deze vrouwenhater: zijn
zus Nancy, zijn bejaarde tante Bunny en Queenie. Om hen draait het hele boek,
vooral om Nancy en de tragisch-komische verhouding die hij met haar had. Nancy
was ooit een schoonheid geweest; ze was gescheiden, hysterisch, eenzaam, had geen
vrienden, was voor geen enkele baan geschikt en parasiteerde; ze interesseerde zich
maar voor twee dingen: hoe ze haar ex-echtgenoot een poot kon uitdraaien en haar
broer emotioneel chanteren. ‘What an awful woman’, klaagt hij in zijn dagboek,
‘Horrible, horrible woman. Poisonous. Corroded with jealousy and envy. What a
pity she did not die.’ (Ze had een zelfmoordpoging gedaan.) ‘Useless, uneducated
(...) wrecking everyone's lives’ zo spuit hij de angst en haat, woede en wrok die ze
bij hem wakker maakte. Tussen de regels door lees je hoe instinctief handig de
hersenloze Nancy haar intellectuele broer wist te manipuleren; ze speelde in op zijn
schuldgevoelens, dwong zo medelijden, spijtbetuigingen en liefde bij hem af en
installeerde zich uiteindelijk zelfs in zijn flat (zodat arme tante Bunny moest
verdwijnen) waar ze de rest van haar leven zou blijven.

Parodie
Het was een afgrijselijke menage, een parodie op een huwelijk van het ergste soort:
ze konden elkaar niet verdragen maar hadden elkaar hard nodig. Zij verpestte zijn
leven en hij op allerlei manieren het hare, legt Francis King uit in de inleiding
waarmee ze je sympathie voor beiden weet op te roepen. In zijn laatste jaren, vooral
na de dood van Queenie, raakte Ackerley in een depressie en aan de drank, en Nancy
en hij zaten volkomen vast in een patroon van wederzijds parasitisme. Na zijn dood
bleek ze zich, tot verbazing van hun vrienden, heel goed alleen te kunnen redden, ze
bloeide haast op. Ze leefde tot 1979.
Volgens Forster hield Nancy niet alleen van Joe, maar was ze verliefd op hem; en
hij hield evenveel van haar als hij haar haatte. We Think the World of You (1960) is
opgedragen aan My sister Nancy with love and gratitude. Uit deze woorden en de
dagboeken samen spreekt de eeuwige tweestrijd van het menselijk hart. Centraal in
het boek staan Nancy's zelfmoordpoging en Joe's gekwelde reactie daarop. Hij spaart
zich zelf niet, integendeel, hij vertelt ons bij voorbeeld zonder enige terughoudendheid
dat ze hem, voordat ze haar poging deed, een briefje gaf om hem te waarschuwen;
hij nam het niet serieus; later, toen bleek dat ze het wel degelijk had gemeend, wilde
hij het briefje eerst op de grond leggen en net doen alsof hij het naderhand pas had
gevonden, vervolgens beweerde hij dat er helemaal geen briefje had bestaan, dat ze
het, in haar waanzin, maar had verzonnen. Al die leugens en uitvluchten - de hele
waarheid - staan in zijn dagboek.
Het is een vrij naargeestig boek, maar niet ontmoedigend want het blijft
psychologisch interessant en Ackerley kan schrijven. Aan de details herkent men het
oog en de nieuwsgierigheid van de romanschrijver; aan het precieze verslag bij
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voorbeeld van de manier waarop zijn proletarische minnaar Freddy zijn haar borstelt,
het plat op zijn hoofd plakt en vervolgens de grootste moeite doet ‘(to get) a little
quiff, a puff or ridge of hair in front’. Verder biedt het boek bekorende
natuurschrijvingen (de ochtendwandelingen met Queenie) en interessante stukjes
over verschillende schrijvers en dichters: Ackerley was literair redacteur van The
Listener, een geweldig goede zelfs, die waarschijnlijk het peil van de hele Engelse
literaire journalistiek omhooggebracht heeft. Vooral het portret van de bejaarde
Siegfried Sassoon, die tijdens de Eerste Wereldoorlog een beroemd dichter was
geweest, als oude, rijke zonderling, allesbehalve scheutig met de wijn, even
egocentrisch als Ackerley zelf, is onvergetelijk.
Wie Ackerley al kent, moet de dagboeken zeker lezen; wie nog niet vertrouwd
met hem is, kan er een beeld uit krijgen van deze eigenaardige, gecompliceerde man,
maar My Father and Myself biedt - als het nog te krijgen is - nog steeds het beste
beeld.
■
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Het blauwe op de vlucht
Boudewijn Büch: klaagzangen om de dood
Dood kind. Lamenti door Boudewijn Büch Uitgever: De Arbeiderspers,
83 p., f27,50
Rein Bloem
In NRC Handelsblad van zaterdag 29 mei staat het verslag van een ruzie tussen
Boudewijn Büch en Jan Kuijper. De laatste had in een interview gezegd dat hij geen
touw aan de gedichten van Büch kon vastknopen en deze was daar erg kwaad om
geworden, met name over het criterium van begrijpelijkheid.
Zoals gebruikelijk trekt Büch er weer flink van langs en haalt en passant, zonder enig
argument, uit naar Kouwenaar, Schierbeek, Deelder, Van Deel, Vinkenoog,
Loevendie, Breuker en wie niet. Het is de toon van zijn vroegere kritieken in Hollands
Diep en dat valt tegen nu hij jaren later in zijn uitstekende boek Eilanden en zijn dito
VN-reeks over bibliotheken die flauwekul te boven leek. Niet dat Büch zich
presenteert als poseur is daarbij hinderlijk, evenmin dat hij zich zelf als de grootste
dichter van Nederland beschouwt, maar dat die poses zo lukraak, ongericht en
gemakkelijk zijn.
In de rimram van de ruzie, waarin ook Kuijper zich redelijk ironisch weert,
formuleert Büch als terloops zijn poëtica qua vorm en inhoud: Ik heb een hermetische
techniek: binnen woorden wat aanrotzooien. Wat mij fascineert zijn technische
woordprocessen. Ik vind 't knap als een woord in een gedicht drie of vier betekenissen
heeft. Ik heb altijd 't idee dat ik weer die dood niet heb kunnen verklaren. Dat maakt
mij zo wanhopig. Ik weet dat ik zo nog twintig bundels door kan gaan maar begrijpen
zal ik het niet.
De eerste bundel van Boudewijn Maria Ignatius Büch, Nogal droevige liedjes voor
de kleine Gijs (1976) stond al in het teken van de dood. Dood in de reële betekenis
en in fictieve zin als onherstelbaar verlies. De manier waarop dat thema werd
gehanteerd deed sterk denken aan die van Achterberg, maar dan in een pedofiele of
androgyne variant. Een dichter die in poëzie de dood ongedaan wil maken, riskeert
natuurlijk heel wat met Achterberg als voorbeeld. De enorme frequentie waarin Büch
in die eerste bundel de woorden lied en taal gebruikte, gaf blijk van een geringe
oorspronkelijkheid, al hebben andere lezers dan ik dat veel minder een bezwaar
gevonden.
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Boudewijn Büch, foto Klaas Koppe

In het jaar dat de bundel uitkwam, 1976, stierf de zoon van de dichter, zes jaar
oud. De lamenti (klaagzangen) die de vader vijf jaar lang schreef en merendeels in
onvindbare edities publiceerde, zijn nu verzameld in Dood kind.
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Op de omslag prijkt een foetus op sterk water in een fles. Dat is een wel heel
opvallende expositie van het thema. In de reeks Vijf liederen voor een putto komt
Büch erop terug:

Anatomisch laboratorium
pathologisch sta ik naast de dood
kinderen op alcohol, bloedrood
in de was gezet. Formaline
kleine jongens geel van pikrine
geconserveerd in glas en kasten
uitgezocht op kleurcontrasten,
gestorven nummers en op soort.
hier leeft het sterven voort
en kraken planken onder doodsgewicht
ik zoek het kind. Te licht
bevonden voor dit sterke water
zonk hij dieper dan dit doodstheater
beter werd hij op deze plek bewaard:
dichter bij de zee dan blauw verstrooid; een hemelvaart

In dit nog steeds Achterbergsiaanse vers, dat karakteristiek is voor de hele bundel,
vallen een aantal vormkenmerken op: het is een sonnet met twee rijmen per strofe
en zonder een spoor van een wending na acht regels. Ik zou mij kunnen voorstellen
dat Jan Kuijper, specialist in sonnetten, zijn vraag naar de portee van Büchs gedichten
in deze zin had gesteld en niet in de zin van begrijpelijkheid. Ik zie geen reden of
noodzaak voor dit soort sonnetten, maar in dezelfde ruzie verklaart Büch dat het hem
niet gaat om een prosodische techniek. Belangrijker en functioneler lijkt de haperende
zinsbouw, bij voorbeeld in de overgang van regel één naar twee en die van drie naar
vier. Het geeft een stamelend effect dat door de hele bundel wordt toegepast en
natuurlijk te maken heeft met de beleden onmacht het dode kind poëtisch tot leven
te brengen.
Hermetisch is deze techniek eigenlijk niet, de wekfles ten spijt, de woordspelen
met sterk water, dieper zinken en te licht bevonden zijn nogal doorzichtig. Meer
betekenis gaat schuil in blauw, het sleutelwoord van de klaagzangen, dat zijn geheimen
van dood, ongrijpbaar en oneindig niet zo rechtstreeks prijsgeeft.
poëzie is dít:
wit onttrekken
aan het blauw

Dat is een van de weinige formules (minus de eerste tot tweemaal toe nadrukkelijke
regel) die mij raakt, want ruimte geeft. Büchs poëzie is op een andere manier
hermetisch dan hij denkt: het is poëzie voor een incrowd, een meelevende
vriendenkring die aan een half woord genoeg heeft om de ontstellende inhoud
ontroerend te vinden. Daar is op zich zelf niets tegen, maar op deze manier word je
niet gegarandeerd de grootste dichter van Nederland. Het is geen kwestie van zich
niet te kunnen verplaatsen in het verdriet, het is een kwestie van het niet kunnen
volgen van het lied. Neem het openingsgedicht:
regels om te vergeten: graf
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na graf versleten schoonheid
bovengronds te dichten. Nooit
komt de Jongen met berichten
van: ‘Aan de dood ontkomen
Wacht bij Zorgvliet aan het
hek. Spreek taalkundig volstrekt
vergeten idiomen. Onttrek het
blauw aan de dag & dromen.’

Afgezien van de inhoud, de onherroepelijke dood, kan je je afvragen wat de zin is
van de cliché-woordspelingen in regels en vergeten en versleten schoonheid (voor
schoonheid te verslijten) en bovengronds en dichten. Dat is praktisch in de toon van
al weer Achterberg en het citaat van de Jongen is bijna een pastiche op het bericht
in De ballade van de gasfitter, dat in de woorden van Vestdijk inderdaad getuigt van
de humor van een hermetist. Maar hier ontgaat mij het waarom van zowel de gein
als de ernst in deze combinatie, evenals dat van de kreupele regeleindes aan het,
volstrekt en onttrek het. Is de functie van vergeefs stamelen hier genoeg? Met de
subtiele varianten, echo's, doorwerkingen en transposities van hetzelfde thema in De
Poolse vlecht van Oscar Timmers nog volop in lijf en leden, moet ik helaas
antwoorden: nee, dat is niet genoeg. In het laatste lied van de bundel, Tentative de
la poésie ultime, ontvouwt Büch een beginselprogramma: hij is op weg naar een lied
‘dat poëtisch androgyn is volmaakt tweeslachtig’ en dat lied maakt blijkens de
verantwoording ‘een onvervreemdbaar bestanddeel uit van de beoogde bundel Het
androgyn in ska’. Is dat pose en ironie (beoogd), een toespeling op een nieuwe dans
(ska)? Breekt er na Boudewijn Büchs blauwe periode een nieuw tijdperk aan? Wee
hem die vraagt waarom, zegt Nescio. Lezers als ik zullen het voorlopig moeten doen
met de enkele passages in Dood kind die een onverwachte reikwijdte hebben. Bij
voorbeeld deze twee regels in de reeks Archeologie:
zij strelen met een schepje zachtjes op de aarde
op zoek naar iets van oudheidswaarde

De heren archeologen zijn hier betrapt, achter de schutting op de Nieuwendijk, in
hun absurd en teder karwei. Aan het eind van het gedicht komt het Kind er wel weer
aan te pas, maar voor het zo ver is, kijken wij met de dichter als onze waarnemer op
afstand in een open wond. Een kuil om snikkend in te vallen, en al is dit ironie, het
is waarachtig gemeend.
■
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De rechtse burger in beeld
Eppo Doeve en zijn blinde vereerders
Eppo Doeve Portret van een duivelskunstenaar door Pierre Huyskens,
Jan Heinemans en John H. Wories Uitgever: Elsevier, 112 p., f24,90
Koos van Weringh
Een klein jaar na zijn dood, in juni 1981, is bij Elsevier een boek over Eppo Doeve
verschenen: Portret van een duivelskunstenaar. Het bevat een terugblik op zijn leven,
geschreven door Pierre Huyskens, aangevuld met bijdragen van anderen die de
kunstenaar goed hebben gekend, zoals R.E.M. van den Brink, Martin W. Duyzings,
Michel van der Plas en Alexander Pola. De tekenaars Fritz Behrendt, Frits Müller
en Peter van Straaten hebben een tekening aan hun overleden collega gewijd, waarbij
de eerstgenoemde ook nog wat tekst heeft geleverd (die grotendeels over hem zelf
gaat).
En dan is er ook nog een tekstje van mr. dr. J.M.A.H. Luns, die zegt Doeve te
waarderen omdat hij zijn talenten niet heeft misbruikt ‘aan voor velen onbegrijpelijke
en, zoals dat heet “eigentijdse” artistieke produkten die tegenwoordig zozeer in de
mode zijn en die onder de algemene noemer “abstracte kunst” vallen’. De
secretaris-generaal van de Navo heeft waarschijnlijk slechts de door Doeve ontworpen
bankbiljetten en de aan hem zelf, bijna altijd vriendelijk gezinde prenten opgestreken
respectievelijk onder ogen gehad.
Dit boek is bedoeld als een bescheiden monument en een blijvende herinnering
aan de kunstenaar die tijdens een ongemeen leven door zovelen werd bewonderd,
wordt ons in het voorwoord meegedeeld. Er kan geen enkel misverstand over bestaan,
laat ik dat hier vooropstellen, dat Eppo Doeve een ongewoon boeiend, vindingrijk,
produktief en ook belangrijk kunstenaar was. En hij was ook een menselijke en
hartelijke man. Daarom vooral is het te betreuren dat met dit boek alle grenzen uit
het oog zijn verloren. De tekst van Huyskens is één ronkende en knetterende hoop
van woorden. Doeve wordt verheerlijkt, aanbeden en zalig verklaard in een tempo,
waarvan de aanhangers van Peerke Donders nog het één en ander hadden kunnen
opsteken.

Hendrik Lunshof, door Eppo Doeve

Van enige relativering is geen sprake. Over de achtergronden van zijn werk komen
we zo geod als niets te werk komen we zo goed als niets te tig jaar van zijn openbare
leven was de ‘krant’, zoals Doeve Elseviers Magazine altijd noemde, voor hem het
belangrijkste, lezen we op bladzijde 80, maar zelfs een poging enig idee te geven
van wat hij dan wel in die krant deed, ontbreekt. R.E.M. van den Brink vertelt dat
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Doeve 1500 prenten aan de Elsevierbladen heeft bijgedragen. Dat is een niet gering
aantal. Michel van der Plas weet vervolgens te vertellen, dat Doeve ‘van nature’
helemaal geen politiek tekenaar was, hij was a-politiek. Zou zo'n man ooit wel eens
een politieke prent van Doeve hebben bekeken, vraag je je dan in gemoede af.

Politiek
Er is geen sprake van dat Doeve eigenlijk geen politiek tekenaar was. Doeve was
dat als Behrendt, Müller, Opland en Van Straaten, alleen, hij had een andere
boodschap. Doeve bracht het wereldbeeld van de naar rechts neigende of rechtse
burger in beeld. Dat bestond uit verering voor het koningshuis, uit afkeer van het
dirigistische en nivellerende socialisme, uit diepe afschuw van het communisme, uit
een betrekkelijk kritiekloze houding tegenover de Verenigde Staten. Groeperingen
die de bestaande orde niet accepteerden, hadden zijn sympathie niet. Dat valt allemaal
van zijn tekeningen af te lezen. Ik ken heel wat mensen voor wie de wekelijkse plaat
van Doeve een richtinggevende plaats innam in hun denken over politiek en
samenleving. Dat waren mensen die hem serieus namen, omdat zij in zijn tekeningen
herkenden wat zij zelf dachten van politici en hun activiteiten. Doeve wordt ernstig
te kort gedaan door hem als een a-politiek iemand te beschouwen. Dat redacteuren
als Van der Plas en Huyskens dergelijke beweringen voor hun rekening nemen, is
een belediging voor hun tekenende collega, die enige decennia de in hun blad
verkondigde opvattingen grafisch vorm wist te geven.

Wereldbeeld
Doeve voelde zich in de kringen van Elsevier buitengewoon op zijn gemak. Dat blijkt
duidelijk uit het portret dat hij maakte van de vroegere hoofdredacteur Hendrik
Lunshof, die wordt afgebeeld als een over de wereld heersende persoonlijkheid. Dat
portret is niet alleen typerend voor de afgebeelde Lunshof, maar ook voor de maker
ervan. Wie Doeve was, komen wij te weten uit het werk dat hij ons wekelijks
voorlegde. Daarnaar hebben wij hem ook te beoordelen en niet vanwege het feit dat
hij op de kunstenaarssociëteit De Kring jarenlang een gangmaker van betekenis was
en van een goede maaltijd en een prima glas wijn hield.
Veel belangwekkender is de vraag hoe een bohémienachtig type als Doeve er zo'n
vastomlijnd wereldbeeld op nahield. Aan die vraag zijn de blinde vereerders die dit
boek samengesteld hebben, niet toegekomen. Huyskens, bladerend in de leggers van
Elsevier, begint zich zelfs nog gaandeweg te generen voor de opdrachten die aan
Doeve werden verstrekt na zijn zestigste - karweien die je een sterke dertiger zou
moeten toedenken, zoals hij op bladzijde 83 schijnheilig laat weten.
Niemand beter dan Doeve zelf had deze blaaskakerij belachelijk kunnen maken.
Mocht van dit onverantwoorde haastwerk ooit nog een tweede druk verschijnen, dan
kan Huyskens in een encyclopedie misschien nog even nakijken hoe de naam van
de tekenaar Ramakers precies moet worden geschreven
■
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De liefde via de gymnastiek
Speelse ironie van Edmondo De Amicis
Liefde en gymnastiek door Edmondo De Amicis Vertaling: Hanneke Handl
Uitgever: Peter van der Velden, f25, Cok van der Voort
In de Italiaanse Bibliotheek van uitgeverij Peter van der Velden verscheen onlangs,
naast Wijlen Mattia Pascal (1904) van Luigi Pirandello, een verhaal van de veel
minder bekende Edmondo De Amicis (1846-1908), geschreven in 1892. Hoewel de
data van publikatie van deze twee boeken niet eens zo erg ver uit elkaar liggen, is er
- afgezien van de streek Ligurië, waar De Amicis werd geboren en Pirandello's roman
zich gedeeltelijk afspeelt - geen enkel punt van overeenkomst tussen beide auteurs.
Terwijl Pirandello als een van de eersten uitdrukking geeft aan de identiteitscrisis
en de vereenzaming van de moderne mens, is De Amicis een typische exponent van
de positieve levensidealen van de Italiaanse burgerij ten tijde van het
eenwordingsproces van Italië; in 1861 wordt officieel de eenheid van Italië
uitgeroepen, maar het zal nog tien jaar duren voordat Rome is veroverd en tot
hoofdstad van het land wordt gemaakt, en het zal nog veel langer duren voordat de
politieke eenheid ook op sociaal en economisch gebied enige vruchten begint af te
werpen.
De Amicis is zeer nauw betrokken bij die eenwording, eerst als legerofficier, en
later als journalist. Als correspondent van de Florentijnse krant La Nazione is hij
aanwezig bij de strijd om Rome en in dezelfde hoedanigheid maakt hij in de jaren
zeventig veel reizen naar het buitenland, waarover hij lange gedetailleerde verslagen
schrijft; zo verschijnt in 1874 ook de kroniek Nederland, een vlot geschreven hoewel
niet diepgaand verslag van de indrukken die hij hier te lande had opgedaan, en waarin
hij enerzijds zijn bewondering uitspreekt over het nijvere volkje uit het Noorden,
maar anderzijds zijn kritiek niet onder stoelen of banken steekt; hij is lovend over
de arbeidzaamheid van de Nederlanders, over hun talenkennis, over de
hoogontwikkelde zieken- en armenzorg, en begrijpt niet dat Napoleon zich verveelde
in de Kalverstraat; maar het vlakke Hollandse landschap vindt hij te monotoon en
doel hem hunkeren naar een Italiaanse berg, en hoewel hij zich enigszins distantieert
van de anekdote dat calvinisten de poten van hun tafels bedekken uit angst voor
associaties met vrouwenbenen, beklaagt hij zich toch over de uiterst strenge leefwijze
van sommige Nederlandse gezinnen; ook de schilders vindt hij technisch wel knap,
maar ze ontroeren hem niet in het minst: ‘Geen enkel schilderij,’ zo zegt hij, ‘heeft
me laten huilen; geen enkele afbeelding heeft me veredeld.’

Modeljongetje
Voor ontroering zorgt hij zelf maar al te goed, wanneer hij enige jaren later, in 1886,
het hele Italiaanse volk laat huilen om zijn boek Cuore (het Nederlandse Hart klinkt
hier echt veel te hard), waarin Enrico, een modeljongetje uit de derde klas, zijn
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schooljaar beschrijft, afgewisseld met zoetsappige en patriottische verhaaltjes; dit
vademecum van deugden en zonden, van sociale taboes en morele beginselen,
overgoten met een saus van vals sentiment, werd onmiddellijk na verschijnen een
van de meest gelezen boeken in Italië en dat is wel te begrijpen, aangezien de
bekrompen conformistische levensopvatting die eruit spreekt uitstekend strookte met
die van de kleine burgerij. De centrale thema's van het boek, school, gezin en
vaderland, zijn ook de pijlers waarop de pasgeboren Italiaanse natie moet steunen
en de hoofdpersoon Enrico wordt wel beschouwd als een symbool van het jonge
Italië: beiden moeten opgevoed worden om de volwassenheid te bereiken; ‘men kan
moeilijk de verleiding weerstaan,’ aldus de criticus Asor Rosa, ‘in de bladzijden van
dit boek, bestemd voor de jeugd, de uitdrukking te vinden van wat het postunitaire
Italië wilde zijn (en in vele opzichten ook was) in het bewustzijn van de kleine burgerij
die had deelgenomen aan het Risorgimento en zich nu beijverde om - naar de
beroemde woorden van D'Azeglio - “Italianen te worden”.’

Edmondo De Amicis

Wie nu met Cuore in het achterhoofd begint aan Liefde en gymnastiek, zal haast
niet kunnen geloven dat deze boeken door één en dezelfde auteur zijn geschreven.
De weke Enrico en zijn o zo deugdzame ouders hebben plaats gemaakt voor de
gymnastieklerares Maria Pedani, ‘een lange, forse goedgebouwde jonge vrouw van
zevenentwintig jaar (...) wier hele lichaam kracht en gezondheid uitstraalde’. En de
sentimentele ouder- en vaderlandsliefde uit Curore verbleekt volkomen bij de
hartstochtelijke pogingen waarmee de ex-seminarist Don Celzani de prachtig gespierde
maestra voor zich tracht te winnen. Hij probeert dat op allerlei manieren: eerst schrijft
hij een brief, dan doet hij mondeling een huwelijksaanzoek, maar ten slotte beseft
hij dat er maar één weg is om de maestra te bereiken, namelijk via de gymnastiek.
Hij geeft haar foto's cadeau van beroemde gymnarchen, leest stapels tijdschriften
over gymnastiek om op niveau met haar te kunnen converseren, en gaat ten slotte
zelfs naar een sportschool, waar hij natuurlijk van de evenwichtsbalk valt zodat hij
met verbonden hoofd de strijd moet voortzetten, een strijd die ten slotte niet helemaal
vruchteloos lijkt te zijn. Dit liefdesverhaal wordt in het boek herhaaldelijk onderbroken
door gesprekken, betogen, uiteenzettingen en discussies, die allemaal tot onderwerp
hebben de gymnastiek, of liever de ‘gymnastologie’, want gymnastiek wordt hier
niet in de eerste plaats aangediend als sport, maar vooral als wetenschap en ideologie.
‘Een gymnastiekleraar is een wetenschapper (...) Hij moet de gymnastiekleer kennen,
de toegepaste anatomie, de pedagogiek, de hygiëne, de geschiedenis van de
gymnastiek (...) Hij moet de technologie kennen!’ Maestra Pedani is vooral bekend
om haar gedegen artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en om haar gloedvolle
lezingen op de vele nationale en internationale gymnastiekcongressen, waar ‘de
burgers zich verdrongen om de beroemdste gymnarchen, schrijvers, geleerden,
doktoren en hervormers, die in twintig verschillende talen spraken over alles waar
zíj van hield en wat zíj bewonderde’.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

Ironie
Het zal niemand ontgaan met hoeveel humor en goedaardige ironie De Amicis hier
enigszins de draak steekt met de idealen van zijn eigen tijd. Het gymnastiekonderwijs
begon inderdaad een belangrijke plaats in te nemen in het onderwijs van die dagen
en het positivisme zorgde er zeker voor dat alles tot wetenschap werd verheven, maar
dat neemt niet weg dat de personages uit dit verhaal er wel erg maniakale ideeën op
na houden: gymnastiek zal de wereld hervormen en zodoende een bijdrage leveren
aan een ideale maatschappij, ‘de mensen huppelend over straat, bokken en bruggen
op alle pleinen, verplicht worstelen in alle kantoren en armoefeningen op de sofa...’
De gymnastiek gaat ook op de stoel zitten van de politiek, zoals blijkt uit het
Turijnse gymnastiekcongres dat wordt gehouden in het Palazzo Carignano, eens zetel
van het parlement, waar de plaats van Garibaldi wordt ingenomen door een ‘oude
plattelandsmaestro met een kropgezwel’ en die van Cavour door ‘een baardeloze
jongeman met een anjer in zijn knoopsgat,’
Die speelse ironie waarmee de schrijver afstand neemt van zijn personages en hun
theorieën is ook goed bewaard gebleven in de Nederlandse vertaling van Hanneke
Handl, die trouwens ook op andere punten zeer verdienstelijk genoemd mag worden.
Liefde en gymnastiek zal de lezer niet ontroeren, noch veredelen, maar hem wel een
prettige avond bezorgen.
■
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De vermoorde onschuld
C.P. Snow over de Werdegang van een pure wetenschap
The Physicists A Generation that Changed the World door C.P. Snow
Uitgever: Macmillan, 188 p., f49,95
Hugo Arlman
Voor de meeste buitenstaanders zijn wetenschappen als natuurkunde, scheikunde en
moleculaire biologie maar een geheimzinnig, ondoorgrondelijk en soms zelfs wat
griezelig terrein, terwijl de beoefenaren onveranderlijk gezien worden als dorre, saaie
mannen in morsige pakken met een spanningszoekertje in de borstzak. Wie kan het
nu in godesnaam interessant én leuk vinden maandenlang over reeksen cijfertjes
gebogen te zitten, in naar rotte eieren stinkende laboratoria met kolven, retorten en
tritreerbuisjes in de weer te zijn of in science fictionachtige ruimtes naar oplichtende
lampjes en uitslaande metertjes te staren?
Toch is het mooiste boek over wetenschap in de praktijk geschreven door een
biochemicus, James D. Watson, over zijn ontdekking samen met Francis Crick, van
de structuur van het DNA in het begin van de jaren vijftig. (DNA is een zeer complex
molecuul in de vorm van een ineengestrengelde, dubbele muizentrap waarin de
erfelijke code van een cel is vastgelegd). Watsons boek, The Double Helix is een
schitterende vertelling over een van de grootste wetenschappelijke ontdekkingen van
deze eeuw, de concurrentiestrijd tussen de verschillende onderzoekers op dat terrein
- waarbij enig jatwerk niet geschuwd werd -, arbeid die afgewisseld werd met een
vrolijk tennispartijtje des middags en enige vrouwenjacht des avonds - Watson was
toen nog halverwege de twintig.
De universitaire en zeker de natuurwetenschappelijke wereld is in de literatuur
altijd verwaarloosd, voor een belangrijk deel ongetwijfeld door de mengeling van
onkunde, onbegrip en minachting van de kant van de literatoren, die er meestal meer
prat op gaan niet te weten hoe de Tweede Wet van Newton luidt, dan dat ze zich
daar over schamen.
Eén van de weinigen die wél over die wereld in romanvorm geschreven heeft, is
de bijna twee jaar geleden overleden C.P. Snow, zelf overigens fysicus. (Onder andere
The Affair over een geval van wetenschappelijke fraude, en The New Men over de
Engelse natuurkundigen die aan de Bom werkten).
Bij zijn dood liet Snow een niet geheel afgerond manuscript na van een non-fictie
boek over de hoogtijdagen van de natuurkunde, globaal de periode tussen 1890 en
1940. Een periode waarin de ene belangrijke ontdekking na de andere volgde, waarin
ideologische en politieke barrières tussen de fysici onderling nog ontbraken, waarin
geniale figuren als Albert Einstein, Ernest Rutherford, Niels Bohr of de Curies de
toon aangaven en waarin het grondwerk werd gedaan voor de moderne fysica. ‘Toen
hij me voor het eerst over het boek vertelde,’ schrijft inleider William Cooper, ‘zei
ik: “Mijn God, daar zal je heel wat uitzoekwerk voor moeten verrichten.” Hij
antwoordde: “Ik schrijf het voornamelijk op mijn geheugen.”’ Snow was toen
vijfenzeventig.
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Middelbare school
The Physicists is een zeer lezenswaardig boek, met een heldere, ook voor leken
begrijpelijke uitleg van waar het in de natuurkunde van toen om ging, rijkelijk
voorzien van persoonlijke observaties en karakteriseringen van de hoofdpersonen
die Snow voor een groot deel persoonlijk gekend heeft. Bovendien is het boek prachtig
geïllustreerd met tekeningen en oude foto's. De enige aanmerking schijnt te zijn maar daarin moet ik afgaan op het oordeel van natuurkundig geschoolde recensenten
in The New York Review of Books en Nature - dat Snows onvoltooide enkele
technische onjuistheden bevat, al zal dat de modale hbs-b'er niet meteen opvallen.
Die weet, in de woorden van Snow, toch al meer dan ‘de grootste geleerde aller
tijden, Isaac Newton, had kunnen bevroeden’.

C.P. Snow, tekening van Levine

The Physicists is vooral de geschiedenis van de atoomfysica: vanaf de ontdekking
dat het atoom niet ondeelbaar was - met de vondst van het elektron door J.J. Thomson
in 1897 - tot en met de praktische toepassingen van de gigantische hoeveelheden
energie die opgewekt bleken te kunnen worden door de kunstmatige splijting van
atomen als uranium en plutonium. Het behoort nu allemaal tot de meest elementaire
middelbare schoolkennis, maar moest in 1900 nog geheel uitgezocht, onderzocht,
geformuleerd en betheoriseerd worden. Een hele generatie fysici uit verschillende
landen heeft zich daar, onder iets andere omstandigheden dan tegenwoordig, mee
beziggehouden. ‘Het zou op een slecht uitgeruste middelbare school lijken in
vergelijking met de grote natuurkunde-instituten van tegenwoordig,’ schrijft Snow
over het Cavendish Laboratorium in Cambridge, destijds met Kopenhagen, Göttingen
en Parijs een van de centra van onderzoek. Maar het meest opvallende is het
internationale, letterlijk grensoverschrijdende karakter van de fysica van toen, waarbij
de dames en heren het zich bovendien konden permitteren meer gedreven te worden
door pure nieuwsgierigheid dan door de behoefte aan praktische toepassingen en niet
gehinderd werden door ideologische of nationalistische opvattingen. Einstein was
Duitser van geboorte, Rutherford kwam uit Nieuw-Zeeland, Niels Bohr was een
Deen, Peter Kapitsa Rus, Edward Teller Hongaar, Enrico Fermi Italiaan; en er stonden
Fransen, Oostenrijkers, Engelsen en Nederlanders in de frontlinie. Het enige - maar
dat viel toen niemand op, al zou het later gevolgen hebben - was dat ‘de theoretische
natuurkunde op zijn hoogtepunt sterk een joodse wetenschap was’.

Zelfzuchtigheid
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Het blijft, met het voordeel van de achterafkennis van 1982, fascinerend om te lezen
hoe de fysici stap voor stap dichter bij het blootleggen van de natuurkundige
fundamenten kwamen waarop tijdens de Tweede Wereldoorlog de atoombom
gebouwd zou worden. Vanaf de ontdekking van het elektron, via onder meer
Rutherfords en Bohrs werk aan de opbouw van de atoomkern zelf, Einsteins bijdrage
middels de algemene relativiteitstheorie, de ontdekking van het neutron door
Chadwick in 1932 - ‘Nu wil ik met chloroform geheel verdoofd worden en voor twee
weken in bed gestopt,’ zei hij na drie weken onafgebroken werken - tot aan de
voorspelling van de kettingreactie die zou ontstaan als je genoeg Uranium-235 bij
elkaar zou brengen. ‘Daar eindigde de pure wetenschap,’ schrijft Snow. En in het
blad Discovery noteerde hij al in september 1939: ‘Enkele natuurkundigen geloven
dat binnen enkele maanden de wetenschap een nieuw militair explosiemateriaal zal
voortbrengen dat een miljoen keer zo krachtig is als dynamiet. Zo'n uitvinding zal
nooit geheim blijven: de natuurkundige principes zijn overduidelijk en binnen een
jaar zal elk laboratorium ter wereld tot dezelfde resultaten komen.’ Met vooruitziende
blik voegde hij eraan toe: ‘We hebben te veel menselijke zelfzuchtigheid en zwakheid
om ons heen gezien om te veronderstellen dat aan mensen een nieuw wapen van een
dergelijke gigantische kracht kan worden toevertrouwd.’
Het vervolg is bekend: de Amerikanen zetten het zogenaamde Manhattanproject op
waarmee in Los Alamos in New Mexico met inzet van veel geld en veel experts niet in het minst een groot aantal joodse vluchtelingen uit Europa - in zes jaar tijd
de Bom werd ontwikkeld.
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Enrico Fermi bewerkstelligde op 2 december 1942 de eerste, gecontroleerde
kettingreactie; op 16 juli 1945 werd de eerste bom in Alamogordo in de woestijn van
New Mexico tot ontploffing gebracht. Op 6 en 9 augustus volgden de bommen op
Hiroshima en Nagasaki. De ‘pure wetenschap’ was inderdaad geëindigd, of de
geleerden het wilden of niet. De politici en de militairen hadden zich meester gemaakt
van hun vinding en over het eventueel gebruik hadden de uitvinders niets meer te
zeggen.
Dat werd in feite toen pas als een moreel probleem gezien, tijdens de ontwikkeling
zelf was iedereen er zo op gericht geweest de Duitsers voor te blijven, als het al
denkbaar was geweest de consequenties te overzien. De beer was voorgoed los en
het was slechts een kwestie van tijd voor de Russen ook hun bom hadden; de experts
hadden vier jaar voorspeld en met of zonder ‘atoomspionnen’ als Klaus Fuchs of de
Rosenbergs kostte het ook vier jaar. Een paar jaar later aan beide kanten van het
IJzeren Gordijn gevolgd door de waterstofbom, waarvan de ontwikkeling onder de
natuurkundigen minder onomstreden was. De autoriteiten wilden het en als mensen
als Oppenheimer in de Verenigde Staten of Peter Kapitsa, de leerling van Rutherford,
in de Sovjetunie er niet aan mee wilden werken, waren er wel anderen die er minder
problemen mee hadden, zoals Edward Teller en, toen nog, Andrei Sacharov.
Snows verhaal houdt niet op met de atoombom, in vogelvlucht beschrijft hij
naoorlogse ontwikkelingen in onderwerpen als radioastronomie, kernfusie, moleculaire
biologie en computertechnologie. Maar, al is Snow daar zelf minder somber over,
de lezer krijgt toch het gevoel dat het nooit meer zou worden als vroeger. ‘Velen
verlangden terug naar de vredige dagen uit de jaren twintig, die er nog steeds
uitspringen als het gouden tijdperk van de natuurkunde.’ Of zoals de Australische
fysicus Mark Oliphant het vlak na de Tweede Wereldoorlog uitdrukte: ‘We hadden
niets anders kunnen doen, maar we hebben een prachtig onderwerp vermoord.’
■
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Verzoend, getemd, volbracht
Peter Handke heeft zich bevrijd van de last van de wereld
Ueber die Dörfer door Peter Handke Uitgever: Suhrkamp, f32,75
Importeur: Nilsson & Lamm
Leon de Winter
Ik ben bang dat hier mijn gevecht met Peter Handke ophoudt: ik zal zijn werk voortaan
volgen als een geïnteresseerde passant en me tevreden stellen met de herinnering
aan de dagen dat ik met zijn woorden worstelde. Het lezen van zijn laatste boek,
Über die Dörfer, heeft me noch genoegen verschaft, noch geïrriteerd, terwijl dat
laatste toch een uitdagend aspect van Handkes werk vormt: pogen de irritatie die het
boek oproept - irritatie omdat het zich voortdurend onttrekt aan verwachtingen,
patronen, herkenningen - te overwinnen en in dezelfde, ongewisse pas van de
hoofdpersoon te lopen.
Über die Dörfer liet me volkomen onverschillig. Het is de eerste keer dat me zo iets
bij het lezen van een boek van Handke overkomt. Ik verwerp de zekerheid die
Handkes werk opeens uitstraalt. Dat is vanzelfsprekend mijn probleem. Handkes
grote vakmanschap staat er borg voor dat ook zijn laatste boeken de sterk gestileerde,
volstrekt evenwichtige werken worden zoals zijn vroegere romans: superieure stijl,
doordachte structuur, meeslepend ritme. Toch kom ik er nu niet meer toe, gespannen
zijn nieuwste boek te gaan kopen, bij AH een boodschappentas vol te laden en mijn
woning hermetisch af te sluiten. Zijn huidige stemming is niet mijn stemming, zijn
zielerust is mij vreemd, zijn zekerheid contrasteert met mijn weifelingen.
Handke lezen leek op het obsessionele lezen van mijn jeugd. Dat is geen vorm
van lezen die wereldvreemden en zonderlingen kweekt, integendeel, het gevoel deel
te zijn van een werkelijkheid, te bestaan in allerlei verbanden en relaties, was nooit
zo sterk als tijdens het lezen. Het valt niet te ontkennen dat herkenning een belangrijke
factor is geweest van mijn bewondering voor Handke. Hij schreef zoals ik op dat
moment had willen schrijven, en door hem te annexeren - door alles van hem te
lezen, zijn biografie te kennen, foto's van hem te ontleden - werd zijn werk van mij.
Gelukkig was hij niet de Enige. Naast hem stonden Kafka, Borges, en iets verder
weg, naast anderen, Hermans. Ontegenzeglijk verruimde hij mijn zicht op literaire
technieken, maar dat vormde niet de basis voor de bewondering.

Tijd en ruimte
Zoals Kafka me de dwang van de tijd onthulde (dat essay moet ik ooit in mijn leven
schrijven), zo wees Handke me op de ruimte. Die horen bij elkaar, natuurlijk, Handke
is Kafka's neefje. Kafka's tijd kenmerkt zich, paradoxaal genoeg, door haar
ontkenning; de tijd bij Kafka is relatief. Handke toonde me de literaire ruimte, die
zijn meest in het oog springende kwaliteit is gebleven: al zijn personages zijn
personages in een ruimte, in de relatie met de reële en figuurlijke omgeving wortelt
het dramatische contrast in zijn vroegste werk. Sterker dan bij Kafka, die toch vaak
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de hilariteit, de verbazing en de wanhoop van de stomme film vertoont, zijn Handkes
boeken wat betreft de teneur eenduidiger. De beschreven ruimte, dat wil zeggen het
landschap, de wegen, de flats, de winkelcentra, de pompstations, de trappenhuizen,
is in zoverre constant, dat zij als wezenlijk vreemd verschijnt.
Dat begrip vervreemding is bij Handke geen psychologische of sociologische
notie, maar iets dat met de ruimte samenhangt. Je kunt je Kafka's personages nooit
in rust voorstellen, bij hem gaat de jacht voort, ongeacht de plaats. Handkes
personages daarentegen zou je je voor kunnen stellen in een ruimte, die niet in contrast
met ze staat. De fabels van zijn boeken tenderen dan ook vanaf Die Stunde der wahren
Empfindung in twee richtingen: in die van het zoeken van een leeg, schuldloos
landschap (de ruimte die in Langsame Heimkehr wordt gevonden en in Die Lehre
der Sainte-Victoire wordt betreden) of in die van het personage, dat immuun is voor
de dreigingen van de ruimte (het kind in Kindergeschichte).
Josef Bloch, de onvergetelijke doelman in Die Angst des Tormanns beim Elfmeter
(wat ik een van de mooiste titels vind van de naoorlogse literatuur), kan echter ook
al geplaatst worden in het thematische en technische schema van het individu in
relatie tot het landschap. Josef Bloch vermoordt tijdens zijn dwaaltocht een vrouw.
Toch is het voor elke lezer duidelijk dat Bloch onschuldig is, want hij heeft geen
motief, kende de vrouw niet, haatte haar niet. Nee, het is de ruimte waarin Bloch
zich bevindt, die de schuldige of op zijn minst de opdrachtgever van de moord is
geweest. De schitterende, zeer nauwkeurige beschrijvingen van straten, markten en
landschappen roepen de spanning op, die hoe dan ook tot een ontlading bij Bloch
moeten leiden. In dergelijke ruimten wordt ook de onschuldige, die Josef Bloch is,
zijns ondanks tot medeplichtige. Wat gebeurt er als het landschap zich onttrekt aan
de last van de geschiedenis? Het noordelijke landschap dat de geoloog Sorger omringt
in Langsame Heimkehr is net zo onschuldig als Josef Bloch. Hier echter is het Sorger,
uit wie de spanning voortkomt. Vroegere landschappen (in Europa) hebben zijn
manier van kijken, en dus manier van bestaan, gecorrumpeerd. Hij verlangt naar een
onbevangen blik, naar de blik in feite van een... kind. Welnu, enkele jaren later kwam
die in Kindergeschichte.

Peter Handke

Als we dat woord ‘ruimte’ vervangen door een term die Handke vaak gebezigd
heeft, Aussenwelt, en ‘personage’ door Innenwelt, dan ontstaat de dichotomie van
een basiscontrast. De grote problemen die ik met Handkes recente boeken heb, zijn
terug te voeren op het opgeven door Handke zelf van dat contrast, dat immers ook
zo iets als een levenshouding omvat: hij is persoonlijk veranderd en daarmee is zijn
werk veranderd. Hij heeft een landschap gevonden dat straalt van onschuld en zijn
blik is de onbevangen blik van een kind geworden. Zowel de Aussenwelt als de
Innenwelt hebben hun last verloren.
Deze dichotomie, die ik nooit eerder zo nadrukkelijk bij een andere auteur was
tegengekomen, vormde de grondslag voor mijn bewondering, die in sterke mate een
gesublimeerde vorm van herkenning was. Ontegenzeglijk heeft dat contrast mijn
wereldbeeld medebepaald. In mijn omgeving, in mijn milieu, stond er een bedreigende
buitenwereld tegenover een afgesloten binnenwereld. Uit die tegenstelling groeide

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

het verlangen naar een ongevaarlijke buitenwereld en naar het opgeven van de ‘eigen’
binnenwereld, die immers een belangrijke uitdaging was voor de buitenwereld. Ik
heb begrepen dat ook Handke in zijn jeugd, die hij doorbracht in een Oostenrijks
grensgebied met sterke Slavische invloeden, als Duitstalige door die dichotomie is
gevormd.

Eenheid
Nu wordt echter duidelijk dat hij zich niet tevreden stelde met het werkzaam maken
daarvan: hij wilde er zich van bevrijden en was op zoek, als schrijver, naar een
literaire methode die hem daarbij ten dienste kon staan. De diepe crisis waarin hij
enkele jaren geleden in zijn persoonlijke leven terechtkwam houdt, meen ik, verband
met het inzicht dat die verlossende literaire methode niet bestaat. Al schrijvende
heeft hij zich niet kunnen verlossen. Twee leermeesters vond hij in zijn verlangen
de dichotomieën van zijn jeugd te verlaten: allereerst Cézanne, die hem het naakte,
ongeschonden landschap toonde, en ten tweede zijn eigen, bij hem wonende dochter,
die hem de onbevangenheid leerde. Dank zij deze twee leraren hebben de wonden
van zijn jeugd zich gesloten. Literair heeft Handke hiervan verslagen gegeven. Hij
verwijst in Die Lehre der Sainte-Victoire naar de levensreddende ontdekkingen die
hij bij Cézanne heeft gedaan, in Kindergeschichte probeert hij de mysterieuze onschuld
van zijn dochter aan te geven. De kwellende onrust van de dichotomie is vervangen
door de troostende rust van de eenheid.
Sorger in Langsame Heimkehr was
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nog een vertwijfelde, die wanhopig zocht naar een andere levenshouding; voor mij
is deze roman het hoogtepunt in Handkes oeuvre, ook al weet ik nu dat het de wending
inluidt waarna de afstand tussen hem en mij toenam. Sorger lijkt de kern van zijn
existentie, na alle bedekkende en verhullende lagen als een ui te hebben afgepeld, te
naderen: het verlangen naar eenheid, naar de overwinning op de verscheurdheid,
waarmee onze cultuur elk individu verminkt. Met een volmaakte taal poogt Handke
de eenheid tot stand te brengen. Tussen het individu Sorger en het schuldloze
landschap ligt de cultuur, en het aangrijpende van Langsame Heimkehr is gelegen
in de bij voorbaat vergeefse poging zich via de drager van de cultuur, de taal, met
dat landschap te verzoenen - hij ontwijkt prachtige zinsconstructies, jaagt de taal
naar de toppen van haar abstractie.
Na Langsame Heimkehr verschijnt de eenheid in Handkes werk. Eerder al zijn er
kortstondige momenten geweest, zoals in Die Stunde der wahren Empfinfung, waarin
een verzoening plaatsvond tussen de culturele mens en zijn natuurlijke omgeving,
maar vanaf Die Lehre der Sainte-Victoire is de eenheid structureel geworden. De
Innenwelt-Aussenwelt tegenstelling is weggevallen, de pijnlijke dichotomieën, die
onverdraaglijk werden, zijn opgelost.
Handke heeft zich bevrijd van de last van de wereld. Hierdoor verliest zijn werk
zijn basis-contrast: verdwenen zijn de onverenigbare, soms zelfs vijandige elementen,
verdwenen is het verlangen naar verzoening van die elementen, verdwenen is de
pijn. De raadselachtige rust van iemand die zekerheid heeft doet zijn intrede. Handke
is teruggekeerd, na vele jaren in Frankrijk te hebben gewoond, naar Oostenrijk, en
schijnt herboren te zijn; en met hem zijn werk. Ik kan over zijn levenslust
vanzelfsprekend geen uitspraak doen. Ik hoop dat die niet vals is en hem behoedt
voor bitterheid. Alleen: hij is er niet in geslaagd die rust op een overtuigende manier
in zijn werk te hanteren, zijn rust blijft particulier en kan ook uitsluitend, meen ik,
particulier blijven.

Oppervlakte
Mijn verscheurdheid weiger ik op te geven, want met haar zou ik mijn literaire
bestaansvoorwaarden - de enige die ik bezit - wegwerpen. Maar iets dergelijks is nu
bij Handke gebeurd. Zonder pijn is zijn werk enkel oppervlakte - een schitterende
oppervlakte, dat wel, gemaakt van de beste soort taal, maar toch oppervlakte. De
bezwerende, uitputtende stijl hoeft niets meer hardnekkig te bezweren; alles is al
verzoend, getemd, volbracht. Über die Dörfer, zijn laatste boek, noemt hij een
‘Dramatisches Gedicht’, wat betekent dat de tekst, die zo nu en dan lyrische trekken
vertoont, gespeeld kan worden. In vier uiterst statische bedrijven wordt een verhaal
verteld van een erfgoed, een huis met een stuk grond. Gregor, Hans en Sophie,
inmiddels volwassen kinderen van overleden ouders, moeten een besluit nemen over
de toekomst van de erfenis. Gregor, na een lang verblijf elders teruggekeerd, heeft
van Hans een brief ontvangen met het verzoek om als oudste in te stemmen met
Sophie's voornemen, die in het huis een zaak wil beginnen. Hans bewoont het huis
maar wil voor Sophie vertrekken. Gregor staat vooraleerst afwijzend tegenover het
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plan omdat hij het erfgoed tegen de aantasting door de consumptiedrift wil
beschermen:
‘Ik zie geen lege wegen en geen toegang tot de open vlakte meer. Ik zie mijn gebrek
aan verantwoordelijkheid en mijn verradersrol. Ik weet nu dat ik
Vervolg op pagina 35
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Diderots Nederlandse Encyclopedie
Holland, ‘waar vrijheid niet in vrijpostigheid ontaardt’
Voyage en Hollande door Denis Diderot Uitgever: Maspéro, 169 p. f 12,75
Ieme van der Poel
In de serie La Découverte van de Franse uitgever Maspéro verschijnen met grote
regelmaat reisbeschrijvingen uit het verleden, curieuze documenten vaak, die in de
dubbele betekenis van het woord een ontdekking vormen. Tot de meest recente
uitgaven in deze reeks behoort Voyage en Hollande van Denis Diderot (1713-1784).
Zoals bekend besteedde Diderot een groot aantal jaren van zijn leven aan het
samenstellen, redigeren en coördineren van de Encyclopédie, die rond 1765 zijn
beslag kreeg. Dank zij geldelijke steun van zijn bewonderaarster Catharina de Tweede
van Rusland kon Diderot zich na de voltooiing van dit werk geheel aan de literatuur
wijden. In 1773 vertrok hij, na herhaald aandringen van de vorstin, voor een bezoek
van enkele maanden aan Sint-Petersburg. Zowel op de heenals op de terugweg
onderbrak hij de reis voor een verblijf van enkele maanden in Den Haag, waar hij
bij de Russische ambassadeur, prins Galitzine, logeerde.
Een bezoek aan de Verenigde Nederlanden was niets bijzonders voor een Frans
schrijver in de achttiende eeuw. Hoewel de glorie van de Republiek begon te tanen,
gold zij in de ogen van de aanhangers van de Verlichting (zoals Montesquieu,
Voltaire) als een modelstaat, die ze Frankrijk graag ten voorbeeld stelden. Diderot
profiteerde van zijn verblijf in Den Haag om contact op te nemen met de Nederlandse
uitgever Rey. Het is waarschijnlijk dat de onderhandelingen voor Diderot niet naar
wens verliepen, want in zijn reisverslag merkt hij bitter op: ‘De Nederlandse
boekhandelaren drukken alles wat je ze geeft, maar ze betalen er geen cent voor.’
Toch was Diderot wel gedwongen om met een buitenlandse uitgever in zee te
gaan. In 1749 deed zijn verhandeling Lettre sur les aveugles hem in de gevangenis
belanden. Het regime in Vincennes was nogal mild en de straf duurde niet al te lang,
maar toch bedacht hij zich voortaan wel tweemaal, alvorens hij een manuscript aan
de openbaarheid prijs gaf. Grapjes over de rivaliteit tussen de ‘komedianten van de
kansel’ en die van de planken (voyage en Hollande), vielen bij de Franse censor niet
in de smaak. Diderot stuurde zijn reisbrieven naar de correspondance littéraire, het
tijdschrift van zijn vriend Grimm, die ze in enkele afleveringen publiceerde.
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Diderot, schilderij van Fragonard

De Voyage en Hollande vertoont de opzet van een kleine encyclopedie. Bestuur,
rechtspraak, handel, zeden en kunst van de Hollanders, worden rubrieksgewijs
behandeld. Het boekje eindigt met een korte impressie van enkele steden onder andere
Saardam en Scheveling) en een wel zeer summiere beschrijving van de Oostenrijkse
Nederlanden. Het fragment Brussel bestaat uit een drietal anekdotes, die heel typerend
zijn voor Diderot. Ook in zijn romans (Jacques le fataliste bij voorbeeld) wemelt het
van dergelijke geschiedenissen. Romantisch, soms een tikje scabreus, waarbij de
elegante conversatie een essentieel bestanddeel vormt. Zo vraagt hij aan een
Franssprekende Engelse dame, in welke van de twee talen ze zich het meest kuis
gedraagt. ‘Mijn mond is het zedigst in het Engels,’ luidt haar antwoord, ‘en mijn
oren in het Frans.’ Ik ben er dol op om te lezen hoe buitenlanders over Nederland
denken, niet in de laatste plaats, omdat ik er heimelijk van geniet om zo'n bemoeial
op een paar onnozele fouten te kunnen betrappen. Diderot verhaspelt het Nederlands
en gooit soms de plaatsnamen door elkaar, maar flagrante onjuistheden komen in
zijn boek niet voor. Toch wekt hij niet de indruk het land goed te kennen. Maar hij
beperkt zich tot de grote lijnen en houdt zich angstvallig op de vlakte, zodra hij zich
op onbekend terrein bevindt.

Niet doorbakken
Diderot is vol lof over Holland, ‘waar rijkdom niet tot hoogmoed leidt, vrijheid niet
in vrijpostigheid ontaardt, en waar men zonder morren fikse belastingen betaalt.’
Hij prijst het Hollandse staatsbestel, de verdraagzaamheid op godsdienstig terrein
en de koopmansgeest van de Amsterdammers, die, ondanks hun rijkdom, een sober
leven leiden en hun winsten gebruiken om nieuwe investeringen te doen. Losbollen
tref je alleen onder de oudkolonialen aan, die, eenmaal terug in het moederland, het
door de voorgaande generatie vergaarde geld, zo snel mogelijk verbrassen. Diderot
beschrijft de Statenvergaderingen als een wonder van gelijkwaardigheid en harmonie,
maar gaat voorbij aan het feit, dat Holland binnen dit orgaan in feite de dienst
uitmaakte. Zijn enige kritiek geldt het stadhouderschap, dat hij als een
ondemocratische en overbodige instelling beschouwt. ‘De constitutie van de Republiek
zou even voorbeeldig zijn wanneer de functies van generaal en admiraal in
verschillende hand waren en men deze ambtenaren, zoals in elke dienstbetrekking,
op ieder moment zou kunnen ontslaan.’
De vergelijking tussen Frankrijk en de Republiek valt bijna altijd in het voordeel
van de laatste uit, met uitzondering van twee toch niet onbelangrijke zaken: de
vrouwen en het brood. Ook in de achttiende eeuw was het Nederlandse brood al
‘slecht gerezen, slecht gekneed en niet goed doorbakken’. Diderot verklaart dit
verschijnsel uit het feit dat niet brood, maar aardappelen het belangrijkste volksvoedsel
vormden. Wat de vrouwen betreft: hun gezichten maken volgens Diderot niet
nieuwsgierig naar de rest. Hij gruwt van hun ‘reusachtige billen’ en sluit zich van
harte aan bij een Fransman, Dubucq genaamd, die de Vlaamse schonen als
georganiseerde boter karakteriseerde.
Voyage en Hollande is vooral aardig als historisch document. In de Nederlanden
van Diderot wemelt het van de vossen en de ooievaars, maar struikrovers komen er
in de boomloze polders niet voor. Een gezin van vier personen houdt er drie meiden
en een lakei op na en gebruikt vier maaltijden per dag (ontbijt, lunch, thee en souper).
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De afgezaagde grap over de ongewassen Hollanders in hun schoongeboende huizen
blijkt ook al in Diderots tijd te bestaan, evenals de anekdote over het verwende
personeel, dat minstens tweemaal per week zalm
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Peter Handke
Vervolg van pagina 33
helemaal niets kan doen voor mijn broer en zuster, voor niemand. Ik kan slechts
bescherming bieden. En dat wil ik, tot elke prijs: beschermen.’
Maar Hans pleit voor Sophie, die ten slotte ook zelf Gregor onder druk komt zetten:
‘Als je dat nu nalaat, dan zul je ook later niet tot een vorm van idealisering in staat
zijn. Je leven zal je tot last zijn, en je zult onuitstaanbaar zijn. Ik zeg je: ik zal je niet
met rust laten. Je zult de helper zijn, of je zult niets zijn.’
Über die Dörfer gaat over een erfenis die verder beheerd moet worden, over land
en een woning. Gregor heeft er zijn moeilijke jeugd gesleten, die zijn herinneringen
met melancholie laden, en nu hij teruggekeerd is, voelt hij zich een verrader, want
hij ontdekt wat hij heeft achtergelaten: ‘Ik zag de plek als het, van al het stiekeme,
van al het plaatselijke, van alle luimen, al het typische, al het panische gereinigde
Rijk van vormen en kleuren. Het groen hier ervoer ik als de hartstreek van alle groen
en het hele gebied als een soort voortdurend tijdperk, waar ieder verschillend is en
allen toch een stem hebben, en de naam van de plek was: het THUISLAND.’
Ook Hans, de bedrijfsleidster van het bedrijf waarbij deze werkt en een oude vrouw
laten zich in die zin over het landschap uit: ‘Laat ons niet alleen met het kunstmatig
vibreren van onze niet lang levende machines - anders dompelt de pompeusheid van
het elektrische het hele aardrijk in duisternis. Neem niet de goede lieve duurzame
dingen weg naar de droom, maar openbaar ze ons op klaarlichte dag, plaats ze in
het zonlicht aan onze hoofdeinden, zowel dichtbij als veraf, en laat ons af en toe de
boom “Boom”, de rivier “Rivier”, de heilzaam groene vlakte, de schemerende
Godszetel-bergrug, de wolken als oervliegtuig, de bloemen als de toevluchtskelk.’
Verder is er nog een vrouwelijke figuur, Nova, die Gregor vergezelt. Zij geeft hem
advies en wijst op het einde, in een klassieke slotmonoloog, het hele gezelschap de
weg: ‘De natuur is het enige dat ik jullie kan beloven - de enige steekhoudende
belofte. (...)
Schudt jullie duizendjarig bed fris op. Beweegt jullie. De levenslang sukkelenden,
dat zijn jullie niet. Jullie kunst is voor de gezonden, en de kunstenaars zijn de
levensvatbaren - zij vormen het volk. Omzeilt de kindvreemde twijfelaars. (...)
‘Ik zie voor ons een groot Rijk, dat nog leeg is. Laat de illusielozen boosaardig
grijnzen: de illusie is de kracht van het visioen, en het visioen is waar.’
Maar ik grijns niet, dit proza stemt eerder droevig. Het zijn de gezwollen toon, de
overspannen beelden en de mythische visioenen van de gelovige. Ze proberen een
verloren gewaande eenheid te herstellen: eenheid met de aarde, eenheid met
verwanten. Handke werpt zich op als een profeet en wil de lezer overtuigen dat er
een verlossing op hem wacht als hij met hem ‘über die Dörfer’ gaat. Het pijnlijke
maar vitale contrast is uit zijn werk verdwenen, en daarmee heeft het leven het
verlaten.
■

Diderot
Vervolg van pagina 34
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wenste te eten. Af en toe geeft Diderot wat ‘tips’ voor onderweg, die een wel zeer
vertrouwde indruk maken. ‘Het verdient aanbeveling om met de herbergier van te
voren een prijs af te spreken, om niet bedrogen uit te komen.’
Voyage en Hollande lijkt op een encyclopedie en vertoont jammer genoeg ook
alle nadelen van het doorsnee naslagwerk. Zo put Diderot zonder enige scrupule uit
de reisbeschrijvingen van zijn voorgangers (hij neemt hele passages over uit de
Lettres hollandaises van d'Aubert La Chesnaye des Bois), waarbij hij zich niet de
moeite getroost om de gegevens aan zijn eigen bevindingen te toetsen. En zelfs bij
het overschrijven vergist hij zich vaak, hij laat woorden weg, of maakt hinderlijke
fouten in de spelling. De encyclopedische opzet maakt zijn reisverslag nogal saai.
Hij hecht duidelijk meer waarde aan algemene gegevens dan aan anekdotes of
persoonlijke ervaringen, die de reisimpressies van andere schirjvers (de Promenades
dans Rome van Stendhal bij voorbeeld) juist zo boeiend maken. Diderot mist de
nieuwsgierigheid van een echte reiziger. Hij is iemand die liever leest dan kijkt. Zijn
liefde voor Holland berust op zuiver verstandelijke overwegingen. Voor hartstocht
is in deze relatie geen plaats.
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Afscheid van het gedroomde leven
‘Bodily Harm’ en de werkelijkheidszin van Margaret Atwood
Bodily Harm door Margaret Atwoord Uitgever: Jonathan Cape, 320 p.,
f 39,75 Importeur: Keesing Boeken
Nienke Begemann
Ergens halverwege Bodily Harm herinnert de Canadese journaliste Rennie Wilford
zich dat haar hoofdredacteur haar eens vroeg om een speelse reportage te maken
over pornografie als kunstvorm - ‘Tie it in with women's fantasy lives, if you can, he
said Keep it light.’
Om zich in te werken was ze op bezoek gegaan bij een beeldhouwer die etalagepoppen
gebruikte als materiaal voor zijn dubbelzinnige sculpturen van tafels en stoelen: ‘Er
was er een met een naakte etalagepop op haar knieën, geketend aan een toiletpot,
met een kleenex tussen haar tanden als een roos. Het heette “Taakverdeling”, zei
Frank.’ Rennie vond zijn werk nauwelijks opwindend, maar de kunstenaar gaf
geduldig uitleg van zijn bedoelingen: ‘Het is niet de bedoeling dat het je opwindt,
zei Frank, niet beledigd. Kunst is voor bespiegeling. De Kunst neemt wat de
maatschappij haar aanreikt en maakt het zichtbaar, nietwaar? Zodat je het kunt zien.
Ik bedoel, het thema is er met zijn variaties... Als je niet van mijn werk houdt, zou je
het ruwe materiaal eens moeten zien, zei hij.’
Ten slotte, na het zien van de collectie ‘raw material’ van de politie, had ze de
opdracht teruggegeven - ze schrijft liever over reizen, trends, lifestyles, eten, kleren,
trivia.
Zoals bijna alle moderne romans gaat Bodily Harm over overgangsriten, (‘rites
de passage’) over volwassen worden, over het leren omgaan met de realiteit en de
uiteindelijke dood, en tegelijk beweegt het zich op het niveau dat de beeldhouwer
zo losjes beschrijft - het maakt ook zichtbaar ‘what society deals out’. Alleen gaat
het enige stappen verder; in dit economisch geschreven, streng doorgewerkte boek
worden variaties aangebracht op het thema van lichamelijk letsel, die in de sculpturen
van de knielende, vastgebonden etalagepoppen jammerlijk ontbreken.
Rennie (Renata) Wilford gaat op reis naar een Caribisch eilandje, ergens in de
buurt van Barbados en Grenada, op de scheepvaart-route tussen Venezuela, Cuba en
Florida, om bij te komen van een operatie en een depressie. Een van haar borsten is
voor een kwart geamputeerd, haar verhouding met haar minnaar is verbroken, ze is
verliefd geworden op haar chirurg, een affaire die tot niets heeft geleid. En ten slotte
is er in haar flat ingebroken door een man die een kopje Ovomaltine heeft gedronken
in haar keuken, en op haar gelukkig opgemaakt bed, een keurig opgerold, maar zeer
sinister, stuk touw heeft achtergelaten. Op ‘St. Antoine’ en het naburige ‘St. Agathe’
raakte ze, naïef, bang en geabsorbeerd door haar eigen problemen, verwikkeld in de
politieke gevolgen van de abdicatie van Engeland als koloniale mogendheid. Voor
het eerst worden er verkiezingen gehouden, en meteen breekt een miniburgeroorlog
uit waarbij de leiders van het winnende oppositiepartijtje door de zittende dictator
en agenten van de CIA worden vermoord. Rennie heeft een korte, blindelingse
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verhouding met een Amerikaan, Paul, die in Vietnam en Cambodja heeft ‘gewerkt’
als ‘adviseur’, die nachtmerries heeft over een groot gat in de grond met een berg
schoenen ernaast waar hij naar toe moet lopen. Hij leeft nu van de handel in hash en
andere dope, en in wapens voor het lokale verzet. Paul geneest haar van haar schaamte
over haar verminkte lichaam; hij heeft erger gezien. Maar zijn poging om Rennie
terug te sturen naar Toronto voor het te laat is, mislukt door haar naïviteit en domme
koppigheid.
Samen met Lora, een vrouw die samenwoont met de jeugdige leider van een van
de twee oppositiepartijen (‘Prince for Peace’) en leeft van de opbrengsten van de
lokale verkoop van de door Paul gesmokkelde hash, en die Rennie heeft betrokken
bij het binnensmokkelen van wapens, wordt Rennie als ‘verdachte’ opgesloten in
een vochtige kleine cel in de oude Britse gevangenis. Na een ongeteld aantal dagen
wordt Lora ten slotte tot pulp geslagen en getrapt door bevriende politiemannen, die
haar eerst iedere dag genaaid hebben in ruil voor zogenaamde informatie over haar
geliefde, die al lang dood blijkt te zijn. Rennie wordt losgelaten en vliegt terug naar
Canada met heel ander materiaal om over te schrijven dan de hotels, bars en
tennisvelden, die ze zich had voorgesteld.

Margaret Atwood

Het thriller-achtige plot wordt spannend verteld, maar is zeker niet de voornaamste
reden waarom ik het boek meerdere malen heb gelezen, en waarom ik het een
belangrijk werk vind.

Geweld
Het boek gaat over geweld en lichamelijk letsel: Rennies verminking en de kanker
die op de loer blijft liggen, het element van gefantaseerd geweld in haar overigens
eerst heel bevredigende verhouding met haar minnaar, het verborgen geweld van
haar vader, die haar en haar moeder heeft verlaten toen ze nog heel klein was (ze is
opgegroeid in een calvinistisch kleinsteeds huishouden van alleen vrouwen, haar
moeder, haar grootmoeder en bezoekende tantes), de anonieme dreiging van het touw
op haar bed. Deze bekende vormen van geestelijk en lichamelijk letsel, opgelopen
in het geciviliseerde, rijke Canada, worden in Bodily Harm gesteld tegenover de
vormen van geweldpleging in minder gelukkige delen van de wereld, waar ze regel
zijn in plaats van uitzondering of fantasiespelletjes.
Het relaas van Lora's leven, dat Rennie te horen krijgt tijdens de eindeloze dagen
in de cel, is een aaneenschakeling van gewelddadigheid: mishandeling en daarna
pogingen tot verkrachting door een criminele stiefvader, mishandeling door
willekeurige mannen met spierkracht, politieke macht, of gewoon politie-uniformen.
Op St. Antoine en St. Agathe is macht en geweldpleging een naakt element in het
dagelijks leven, niet alleen in de verhouding tussen mannen en vrouwen. Degene die
op St. Antoine het regelmatigst en het bloedigst in elkaar wordt geslagen is een oude,
doofstomme zwerver, die achter mensen aanloopt om hun hand te schudden, in de
overtuiging dat hun dat geluk zal brengen.
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De leider van de echte oppositie stelt de elementen van terreur en geweldpleging
aan de kaak. Dat hij wordt vermoord, is in zekere zin Rennies schuld: uit weerzin,
onwil, egocentriciteit, weigert ze de reportage te maken over de verwikkelingen op
het eiland en de corruptie van de machthebbers waarom hij vraagt, en die hem had
kunnen beschermen.
Rennie is ingekapseld in haar eigen wereld van angst voor de dood - ‘don't count
on me, I'm dying’. Ze wordt pas volwassen, ‘wedergeboren’, nadat ze Lora in elkaar
heeft zien trappen en heeft geprobeerd haar terug te roepen uit het gat van de dood.
‘Lora is aan de andere kant ervan en ze moet haar erdoorheen trekken, ze knarsetandt
van inspanning, ze kan zich zelf horen, een gekreun, het moet haar eigen stem zijn,
dit is een geschenk, dit is het moeilijkste wat ze ooit gedaan heeft. Ze houdt de hand
vast, buitengewoon kalm, met alle kracht die ze in zich heeft, zeker, als ze maar goed
genoeg haar best doet zal er iets in beweging komen en beginnen te leven, zal er iets
geboren worden.’
In plaats van een kind, dat ze eerst niet wou (‘You want to keep your options
open,’ zoals haar minnaar gladjes redeneerde) en nu niet meer mag krijgen, brengt
ze een andere vrouw terug tot een leven waarin ‘options’ überhaupt niet bestaan.
Maar die continuering van leven, die gave, geneest haar van haar doodsangst. In het
vliegtuig terug naar huis zit een nieuw, oplettend mens: ‘Er is te veel airconditioning,
wind uit de ruimte die door de kleine gaatjes blaast, Rennie is koud. Ze slaat haar
armen over elkaar, de rechter duim tegen het litteken onder haar jurk. Het litteken
steekt haar, een herinnering, een zwijgend tellende stem, een tijdklok. Nul wacht
ergens, wie er ook zei dat er eeuwig leven bestaat, waarom zou ze dankbaar zijn?
Ze heeft niet veel tijd meer, voor niets. Maar anderen evenmin. Zij let op, dat is alles.
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Ze zal nooit gered worden. Ze is allang gered. Ze is niet vrijgesteld. In plaats daarvan
heeft ze geluk, plotseling, eindelijk stroomt ze over van toevallig geluk; het is dit
geluk dat haar draagt.’

Verantwoordelijkheid
Bodily Harm is een kritiek op de categorische afwijzing van eigen
verantwoordelijkheid en op het ongelimiteerde navelstaren en zoeken naar
nieuwigheden tot in de vrouwenbeweging toe, dat de laatste tien of twintig jaar
kenmerkt. Rennies dagelijks leven in Toronto, zorgvuldig afgeschermd tegen de
onaangenaamheden van het bestaan, dank zij haar produktie van trivialiteiten waaraan
een niet aflatende behoefte bestaat, het prestige dat haar soort leven
merkwaardigerwijze heeft vanwege de zogeheten ‘openheid’ en taboeloosheid ervan
- dat alles wordt effectief verworpen. Doordat alles wordt gezien door de ogen van
Rennie, voor wie je ondanks haar niet onschuldige naïviteit sympathie blijft voelen,
is het effect subtiel en cumulatief. Bovendien wordt er niet geschermd met faciele
beschuldigingen aan het adres van ‘de maatschappij’ - daar is Margaret Atwood te
intelligent en te streng voor, in tegenstelling tot de beeldhouwer met zijn pornopoppen.
Alles wordt duidelijk vastgepind op het individu dat, in grotere welstand dan ooit te
voren, met beide handen de kans grijpt om een gedroomd leven te leiden, een soort
gigantische inhaalmanoeuvre op de jeugd. De gedwongen ontworsteling aan dat
gedroomde leven en de aanvaarding van verantwoordelijkheid voor eigen en
andermans bestaan, in het besef van eigen en andermans kwetsbaarheid - daar gaat
het in Bodily Harm eigenlijk om.
Die doorbraak naar de realiteit geldt ook voor de kwesties van seksualiteit en de
verhoudingen tussen mannen en vrouwen in het algemeen die in dit boek een
belangrijke rol spelen. Rennies boutiquehoudende vriendin Jocasta beklaagt zich
over de paradoxale resultaten van de vrouwelijke seksuele bevrijding: het lijkt wel
of sinds het moment dat vrouwen hebben gezegd: ‘Prachtig, wij houden er ook van,
laten we er samen iets leuks van maken,’ de mannen het er en masse bij laten zitten,
‘the latest scoring is not scoring!’ Rennies eigen verhouding met haar minnaar in
Toronto gaat kapot als ze zich tegen zijn jacht- en veroveringsneigingen (hoe dubieus
en smakeloos ze in executie ook mogen zijn) gaat verzetten, terwijl ze het eerst
allemaal best leuk en spannend vond. Het lijkt erop dat Margaret Atwood, zonder
overigens het reguliere huwelijk aan te prijzen als ook maar enigszins zaligmakend,
pleit voor een terugkeer naar de erkenning van de biologische verschillen tussen
mannen en vrouwen, waardoor hun seksuele relaties in haar ogen altijd bepaald zullen
blijven, hoe onaangenaam, anachronistisch en primitief dat ook mag lijken. Het boek
heeft als motto een citaat uit Ways of Seeing van de kunsthistoricus en romancier
John Berger, dat in dezelfde richting gaat: ‘A man's presence suggests what he is
capable of doing to you or for you. By contrast, a woman's presence... defines what
can and cannot be done to her.’
Dat betekent ook een ontwaken uit een droom: de geweldloze pastorale die de
vrouwelijke fantasie over het oude patroon van verleid- en veroveringszucht heeft
trachten heen te schuiven. Maar ook hier gaat het om de bereidheid om elkaars
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onvolmaaktheden en noden te erkennen en om van eigen dromen af te zien; dat is
een eerbaar standpunt, hoe moeilijk en treurigmakend het ook is.
Bodily Harm is een veel conciser, gaver boek dan eerdere romans die ik van
Atwood heb gelezen. Ze schrijft en publiceert veel poëzie, en dat is in de hechtheid
en franjeloosheid van dit boek goed te merken. De afleidende, overvloedige
beeldspraak van bij voorbeeld Life before Man heeft plaatsgemaakt voor een economie
van beelden en motieven die het boek, ondanks de eenvoudige taal waarin het is
geschreven, een grote resonantie geven. Zelfs in de korte citaten die hier zijn afgedrukt
is die al te horen. De kou van de wind uit het heelal die door de ventieltjes van de
airconditioner het vliegtuig inblaast is bij voorbeeld ook een beeld van het lichamelijk
letsel waaraan tenslotte iedereen onderhevig is.
■
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Hugh Jans
Soepen met tuingroeisels
Als we een tuin hebben met een zonnige plek, of een volkstuintje of
gewoon een plantenbak op het balkon of voor het raam, hebben we
de mogelijkheid om kruiden en groensels te zaaien of te planten op
de daarvoor geëigende tijden. Mijn vrouw haalt wat ze in de tuin en
in de kruidenbak wil zetten, op de bloemenmarkt aan het Singel of
van de Albert Cuyp hier in Amsterdam. Het inzetten van jonge plantjes
heeft natuurlijk het voordeel van een sneller resultaat, dan het
uitzaaien. Het hoe of wat en wanneer is te vinden in de grote
hoeveelheid boekjes en boeken, die er over dit onderwerp in de
boekhandels te koop is. Het planten, verzorgen en oogsten uit je eigen
miniteelt geeft al culinair en creatief plezier en verser kan je je
groensels en kruiden niet wensen.
In de soep, die dikwijls al de helft of het geheel van de maaltijd kan
zijn, kunnen zulke geurige zaken als basilicum, bieslook, borage, lavas,
marjolein, peterselie, selderie, sali of sterrekers, waterkers en zuring
een belangrijke rol spelen.

Basilicum-tomatensoep
1 kop klein gesneden groene ui
1 teen knoflook, gehakt
1½ eetl. boter
4 koppen kippebouillon
1 kop geschilde, ontpitte gesneden tomaten
5½ eetl. rauwe rijst
3 koppen gehakte verse basilicum
zout, peper & suiker

Fruit de groene ui en knoflook 5 minuten, al roerend, aan in een soeppot met de hete
boter. Voeg de kippebouillon, tomaten en rauwe rijst toe, breng het aan de kook en
kook 20 minuten zachtjes, in de gesloten pot.
Voeg nu de gehakte basilicum toe en sudder 10 minuten op het kleinste vuur. Maak
de soep op smaak af met zout, peper en suiker. Dien direct op in kommen en geef er
rul boerenbruinbrood bij.

Courgettesoep met kaas
1½ kop klein gesneden ui
2 tenen knoflook u.d.kn.
3 eetl. olijfolie
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9 ons courgettes, ongeschild, in blokjes
2 koppen kalfsbouillon
4 eetl. gehakte verse lavas
½ theel. gehakte verse marjolein
zout & peper
4 plakken tomaat
8 eetl. geraspte Parmezaan

Fruit ui en knoflookpulp in een soeppot met de hete olijfolie, tot de ui glazig is
geworden. Voeg de blokjes courgette toe, met de kalfsbouillon, lavas, marjolein en
wat zout en peper en breng het aan de kook. Sluit de pot en sudder ½ uur op het
kleinste vuur.
Schep de soep dan over in 4 eenpersoons vuurvaste kommen. Leg in elke kop 1
plak tomaat op de soep en lepel er per kop 2 eetlepels Parmezaan over. Schuif de
koppen 10 minuten in de oven op 400° F, 200° C, of tot de kaas bubbelt en
goudkleurig is geworden. Dien direct op met dikke sneden korstig stokbrood.

Aardappelzuringsoep
3 ons verse zuring
1 kop gesneden ui
2 eetl. boter
4 koppen lamsbouillon
2 koppen grof geraspte geschilde rauwe aardappels
1 dl zure room
allspicepoeder
zout, peper & suiker
soldaatjes

Ontdoe de zuring van de stelen en eventuele dikke middennerven. Spoel de blaadjes
goed, rol ze op als een sigaar en snij ze overdwars in dunne reepjes.
Fruit de ui in een soeppot met de hete boter, tot ze transparant is geworden. Voeg
de lamsbouillon en geraspte aardappel toe, breng het aan de kook en sudder 15
minuten in de gesloten pot op klein vuur. Roer er dan de lauwwarme zure room bij
met een snufje allspice en breng het net op het kookpunt. Laat het wat afkoelen en
pureer de soep in gedeelten in een blender of anderszins, telkens wat van de zuring
toevoegend. Doe de zoep dan weer terug in de pot, kruid met zout, peper en suiker
en warm het goed door. Dien het op in kommen, bovenop versierd met in boter
gebakken blokjes wittebrood.

Groentesoep met gort
4 koppen runderbouillon
½ kop snelkokende gort
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3 wortels, in julienne gesneden
5 eetl. boter
2 stangen bleekselderie, in julienne gesneden
2 ons grotchampignons, in julienne gesneden
6 eetl. gehakte peterselie
1 eetl. gehakte verse borage
1 eetl. gehakte verse salie
zout, peper & suiker
1 borrelglas madera

Breng de runderbouillon aan de kook en voeg de gort toe. Kook 15 minuten op matig
vuur in de gesloten soeppot.
Fruit de luciferstokjes wortel 2 minuten in een koekepan met 2 eetlepels van de
boter en schep ze bij de soep. Fruit nu de stokjes bleekselderie 2 minuten in dezelfde
pan met 1 eetlepel van de boter. Schep ze ook bij de soep. Sudder de soep tot de
groenten bijtgaar zijn geworden. Fruit de stokjes champignon 3 minuten in de
koekepan met de resterende boter en voeg ze toe aan de soep met de gehakte groene
kruiden. Kruid het met zout, peper en suiker en parfumeer met de madera. Laat de
soep goed warm worden en dien het op in warme koppen met wat sneden
maanzaadgalle ernaast.
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De blauw geruite kiel
Zesde jaargang nummer 24
De inval in Libanon: over haviken en duiven
Piet Piryns
Het was weer een hele tijd geleden dat ik het nog ergens gelezen had: ‘Libanon wordt
het Zwitserland van het Midden-Oosten genoemd. Vroeger was dat een heel gewone
uitdrukking. Niet omdat er in Libanon koekoeksklokken gemaakt werden of omdat
er alpenweiden waren waar je in de winter zo prachtig kon skiën, maar omdat Libanon
een welvarend handelstand was, dat buiten het oorlogsgewoel bleef (Zoals Zwitserland
tijdens de tweede wereldoorlog.)
Dat is nu wel anders. De afgelopen week viel het Israëlische leger Libanon binnen
(een invasie heet zoiets), volkswijken in de hoofdstad Beiroet werden gebombardeerd,
er werd huis aan huis gevochten. Geweld is in Libanon overigens al langer dagelijkse
kost. In 1975 brak in Libanon een burgeroorlog uit. Sinds die tijd wordt er door wel
honderd verschillende groeperingen op leven en dood strijd geleverd. Af en toe is er
wel een bestand en er is in Libanon ook een internationale vredesmacht gelegerd
(waar ook Nederlandse soldaten deel van uitmaken) om de vechtenden uit elkaar te
houden, maar die is er nooit echt in geslaagd de vrede terug te brengen.
Een overzicht van de strijdende partijen is onbegonnen werk, maar ik zal proberen
de voornaamste te noemen. Libanon is de basis van de PLO, de Palestijnse
bevrijdingsorganisatie, geworden. Er zijn veel Palestijnse vluchtelingenkampen. De
Palestijnen willen Palestina heroveren, dat is het land waar zij woonden voor er in
1948 de joodse staat Israël werd gesticht. Zij leven nu in een groot aantal landen,
maar nadat zij in het begin van de jaren zeventig door koning Hoessein uit Jordanië
werden verdreven, hebben zij zich vooral in Libanon teruggetrokken.

Begin, tekening: David Levine
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De Palestijnen worden bestreden door de ‘rechtse’ christenen in Libanon. Ik zet
dat woord tussen aanhalingstekens, omdat het zeker in Libanon niet meer duidelijk
is wat de woorden rechts en links betekenen. Die rechtse christenen krijgen,
vanzelfsprekend, de steun van Israël. Israël redeneert heel simpel: de vijanden van
mijn vijanden zijn mijn vrienden.

De rechtse christenen hebben het weer aan de stok met de ‘linkse’ moslims of
islamieten. En die krijgen op hun beurt de steun van Syrië. In Libanon is een
zogenaamde ‘Arabische afschrikkingsmacht’ gestationeerd, bestaande uit
dertigduizend Syrische militairen.
Zoals gezegd, het is allemaal nog veel ingewikkelder dan ik het hier even simpel
samenvat (soms vechten de moslims en de
Vervolg op pagina 45

Heeft het zin om te ‘zitten’?
Marjo van Soest
Wie de wet overtreedt, heeft kans op straf. Dat kan een geldboete zijn, of een
gevangenisstraf. Het kan iedereen overkomen, van hoog tot laag. De kinderrechter
deelt ook straffen uit. Per jaar worden er zo'n 6000 jongeren vervolgd, meestal omdat
ze zich schuldig hebben gemaakt aan vernielingen, diefstal of beroving. In veel
gevallen moet zo'n jongere daarvoor betalen met een geldboete of gevangenisstraf.
Maar de laatste tijd duikt steeds meer de vraag op naar het nut van dit soort straffen.
Verlaat je de gevangenis als een beter mens? Leer je er iets van, heb je er iets aan?
Vorig jaar intervieuwde ik een aantal jongens uit de jeugdgevangenis De Corridor
in Noord-Brabant, een inrichting voor kortgestraften. Op mijn vraag of ze dachten
dat het zin heeft te ‘zitten’ en of ze er iets van leerden, kwamen de volgende
antwoorden.
Luigi: ‘Nee, absoluut niet.’
Theo: ‘Ik leer hier niks waar ik straks wat aan heb.’
Peter: ‘Of je een beter mens wordt, hangt niet alleen van jezelf af. Als je hier
uitkomt en je situatie is even klote als daarvoor...’
Dat liegt er niet om.
Sinds vorig jaar wordt er geëxperimenteerd met andere (alternatieve) manieren
van straffen, een soort werkstraffen. De gedachte daarachter is, dat het beter is voor
iemand die iets op zijn kerfstok heeft zich ergens nuttig te maken, om het contact
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met de maatschappij niet te verliezen, dan in een cel te zitten. Zo'n alternatieve straf
kan bestaan uit honderd uur schilderwerk, of hulp aan bejaarden, of werken in een
ziekenhuis, club- of buurthuis.
Tot voor kort deden alleen volwassenen mee aan deze experimenten, maar daar gaat
nu wat aan veranderen: ook minderjarigen zullen voor deze alternatieve straffen in
aanmerking komen, in Rotterdam gebeurt dat
Vervolg op pagina 44
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Schriftelijke cursus dichten
Willem Wilmink
Grote kunstenaars worden in hun eigen tijd miskend, zeggen ze. Denk maar aan
Rembrandt, over wiens Nachtwacht men zo ontevreden was of aan Johann Sebastian
Bach, van wie iemand zei: ‘Ik hoop dat we met zijn opvolger een betere keuze zullen
doen dan met hem.’ Maar wat die Nachtwacht betreft: wat zou jíj zeggen als je duur
betaald had voor een portret en er dan opstond met een andermans arm voor je
gezicht? En van Bach is bekend dat hij tijdens de kerkdienst zo ingewikkeld
improviseerde op de psalmen en gezangen dat de vromen totaal van de wijs raakten.
Ze zeggen ook dat ‘de tijd zal leren’ wat grote kunst is en wat niet. Maar is de
‘tijd’ wel zo rechtvaardig? Wat verdwijnt er eigenlijk in zijn vergeetboek? Zo is het
een frappant verschijnsel dat de eerste dichtbundel van een vrouw vaak de hemel in
geprezen wordt en haar latere en dikwijls betere werk volkomen wordt doodgezwegen.
Zo ging het met M. Vasalis, Neeltje Maria Min, Fritzi ten Harmsen van der Beek.
Hoe komt dat toch? En hoe komt het dat er niemand meer omkijkt naar de dichter
van ons bekendste verzetsgedicht, Het Lied der Achttien Dooden? Hij is volkomen
vergeten, deze Jan Campert, in de oorlog door de bezetters gedood, in het
Geuzenliedboek 1940-1945 herdacht met een gedicht dat zo begint:
Helaas, Jan Remko Theodoor,
Wat hebben wij van jou gehoord:
Nooit klinkt je stem ons weer in 't oor?
De nazi's hebben je vermoord?

In 1947 verschenen zijn Verzamelde gedichten en later verzorgde zijn zoon Remco
nog eens een bloemlezing uit zijn werk onder de weinig belovende titel Misschien
slaag ik in de dood. Dat hij tijdens zijn leven ook wel eens slaagde en dat hij meer
mooie dingen schreef dan dat ene beroemde gedicht, blijkt alleen al uit Een
Amsterdamsch Lied, waarin onder meer staat:
Verlaat 't Centraal en zie de stad,
die zich voor 't oog ontvouwt
gelijk een waaier, baan naast baan
van parelgrijs en goud.

Het parelgrijs der morgenlucht,
die over de Amstel stijgt,
het goud van zon en herfstseizoen,
dat al ten einde neigt.
Wie 's avonds voor die vensters staat
hij ziet den warmen gloed,
die boven Leidsche en Rembrandtplein
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de wolken walmen doet;
hij ziet, wanneer hij oogen
heeft, de onbewogen wacht
van Heerengracht en Keizersgracht
bij 't ingaan van den nacht.
Die, trouweloos van aard als ik,
eens Amsterdam verried,
hij vindt geen rust aleer zijn schuld
gedelgd is met een lied
en waar hij zwerft en wat hij zoekt
vindt hij ter wereld niet,
voordat hij weer de duiven rond
den Westertoren ziet.

Misschien geen grootse poëzie, maar dierbaar is het me wel. En ik was dan ook blij
verrast toen ik ergens op een markt een tekst van deze dichter vond die in Verzamelde
gedichten ontbreekt. In een boek met kabaretliedjes van allerlei auteurs, keutelige
verzen over de onberekenbaarheid van de ‘meiskes’ en meer dergelijke onderwerpen,
ineens een lied van Jan Campert over de gevallenen in de eerste wereldoorlog, jongens
van alle nationaliteiten. Het refrein:
Tommy en Serge, Ludwig, Jean-Francois...
Wie weet het aantal van die zijn verloren?
Elk heeft nog wel een hart, dat om hem schreit,
dat luistert naar een stap die
't niet zal hooren,
Zij rusten samen voor altijd
en geen zal hunnen slaap verstoren.

■

[Heeft het zin om te ‘zitten’?]
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al. De aanpak is iets anders dan bij volwassenen. Men wil de jongere ‘confronteren
met zijn gedrag’, dat wil zeggen laten opdraaien voor het herstel van wat hij vernield
heeft. Dat kan betekenen dat een ‘vandalistische jongere’ niet langer een paar weken
in een cel hoeft te zitten of een fikse boete moet betalen, maar in het buurthuis waar
hij de boel kort en klein geslagen heeft de rommel op moet ruimen.
De mensen achter deze plannen denken ook aan andere mogelijkheden om jongeren
uit de gevangenis te houden. Door scholings- en vormingscursussen moet ‘het
verantwoordelijkheidsbesef van de jeugdige worden gestimuleerd of zijn
belangstelling gewekt voor onderwerpen die voordien buiten zijn gezichtsveld lagen’.
In Rotterdam bestaat het project HALT (HET ALTernatief) waar jongeren naartoe
gestuurd kunnen worden als ze iets vernield hebben, of als ze wat grijze muren hebben
volgekladderd met hun viltstiften. In hun vrije tijd moeten ze de boel weer
schoonpoetsen, opruimen of opbouwen - als ze erg jong en onervaren zijn met behulp
van anderen.
Ook op deze manier van straffen is weer kritiek gekomen. Er wordt gezegd: of je
jongeren nu een geldboete geeft of een paar weken cel, of dat je ze zelf de boel laat
opruimen, het gebeurt allemaal vanuit dezelfde gedachte: dat jongeren zich moeten
aanpassen aan deze maatschappij. Ze moeten hun eigen leuzen wegkrassen, maar
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daarmee krassen ze niet hun onvrede en kwaadheid weg. En zo hoeft niemand zich
af te vragen, waar die gevoelens vandaan komen, en of ze niet terecht zijn. En denk
maar niet dat die jongeren uit spijt komen opruimen, ze doen het echt alleen omdat
ze dan de geldboete niet hoeven te betalen.
Er zit waarheid in deze redenering, maar je komt er niet verder mee. Het is al heel
belangrijk dat er iets gedaan wordt om jongeren buiten de gevangenis te houden. Als
je zou moeten kiezen tussen een vrijheidsstraf of een deel van je vrije tijd opofferen
aan repareren van wat je hebt stukgemaakt, wat zou je dan kiezen? Als je bedenkt
wat het betekent om in de bak gezeten te hebben, dan is de keus niet zo moeilijk.
Een van de jongens uit jeugdgevangenis De Corridor zei ook nog: ‘Het is extra
moeilijk om je leven te beteren als je uit de gevangenis komt, zelfs als je nog maar
kort gezeten hebt. Want je hebt dan meteen het stempeltje exbajesklant. Dan moeten
ze je niet meer. Daar komt bij, in de gevangenis hoef je niet zelf te denken. Er wordt
niets anders van je verwacht dan dat je je aan de regel houdt. Je hoeft hier niet zelf
te leven, je wordt geleefd. En straks moet je wel zelf leven, en dan stoot je je kop.’
■
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Geen bier
Marlous Grotenhuis
‘Nee Jolanda, ik wil er ab-soluut geen woord meer over horen. Er wordt op dat feestje
van je géén bier geschonken.’
‘Ja maar Ma, luister nou eens...’ ‘Nee Jolanda, luister jij nou maar eens naar mij!
Je wordt volgende week zaterdag vijftien jaar en ik vind het helemaal niet nodig dat
je dan je klasgenoten bier voorzet.’
‘Maar er komen bijna geen klasgenoten! De meeste jongens zijn allang zestien of
zeventien en die drinken op àlle feestjes àltijd bier. Wat geeft dat nou!’ ‘Ja, dat is
nou juist het probleem, Jolanda. Die jongens drinken bier en dan gaan ze op de
brommer naar huis. En als er nou onderweg eens iets met ze gebeurt? Zou jij de
verantwoordelijkheid willen dragen?’
‘Ja maar - zoveel drinken ze toch niet? Ik ga af als een gieter als ik alleen maar
limonade mag schenken. Ik zie Geert al! Die zit toevallig in de vijfde hoor! En op
de klasseavonden van de vierde...’
‘Jolanda, ik ben niet van plan mijn tijd nog langer aan dit onderwerp te besteden.
Als jouw feestje alleen maar geslaagd is omdat er bier wordt geschonken ben je
helemaal geen feestje waard.’
‘En jullie eigen feestjes dan? Daar drinken ze ook en lang niet alleen maar bier en
ze komen met de auto en...’
‘En dat zijn toevallig geen snotapen van vijftien, zestien of zeventien en bovendien
hebben ze wel iets meer verantwoordelijkheidsgevoel en nu ga ik boodschappen
doen. Dag kind!’
‘Rotwijf!’ schold Jolanda toen haar moeder de kamer uit was. Hoe kon je nou een
feestje geven met alleen maar cola en seven-up? Geert kwam dan vast niet, en Rogier
ook niet. Greetje dronk trouwens ook meestal bier. Wat moest ze nou doen? Ma was
niet van haar standpunt af te brengen, dat was wel duidelijk. Het feestje niet door
laten gaan? Dat kon eigenlijk niet meer, ze had al een aantal mensen uitgenodigd.
Bovendien was het toch wel erg leuk om een feestje te geven. Nog maar eens proberen
bij Pa vanavond? ‘Pa, ik had een zeven voor m'n wiskunde en die Franse repetitie
heb ik ook goed gemaakt.’ ‘Mooi zo. Maar wat hoor ik van je moeder? Ben je van
plan om de jongelui volgende week pils te serveren? Ik hoop dat je inmiddels inziet
dat dat wel wat overdreven is op jouw leeftijd, en bovendien onverantwoordelijk.’

Tekening Gilles Stoop

‘Ja maar Pa...’
‘Nee Jolanda, ik ben het helemaal met je moeder eens. Je kunt kiezen of delen.
Een feest zonder bier of helemaal geen feest.’
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Jolanda's vriendin Conny wist raad. ‘Je ouders gaan toch die avond bridgen?’
vroeg ze.
‘Nou, dan kopen we gewoon stiekem een aantal blikjes en tegen de tijd dat je
ouders thuiskomen zorgen we dat het bier op is. Geen haan die er naar kraait. Alleen
wel duur, blikjes.’
Samen liepen Jolanda en Conny naar de supermarkt. Inderdaad waren blikjes veel
duurder dan flesjes, maar, zo giechelde Conny, ze waren dan ook véél handiger.
Jolanda vroeg zich af hoeveel ze er nodig had.
Er kwamen zeven mensen van wie ze vrijwel zeker wist dat ze bier zouden drinken.
Hoeveel had je dan nodig per persoon? Twee? Drie? Conny dacht toch minstens drie.
Ze hadden dus eenentwintig blikjes nodig. Lieve help, wat kostte dat wel niet? Dat
werd de rest van de maand extra zuinig zijn en veel babysitten. Maar het probleem
was opgelost. En goede raad was inderdaad erg duur!
‘Gefeliciteerd. En dit is van mij en Egbert.’ Geert zoende Jolanda op beide wangen
en gaf haar een poster. Ze was er blij mee. ‘Wat willen jullie drinken?’ vroeg ze. Ze
noemde verschillende soorten frisdrank op en aan het einde van de reeks zei ze
onverschillig: ‘Of bier, natuurlijk.’
Ze wilden alletwee bier. Een tegenvaller, want Egbert stond niet op de bierlijst.
Conny diepte de blikjes op uit een speciaal voor dit doel meegebrachte weekendtas.
Jolanda dacht even aan haar ouders, die op de vlucht waren geslagen voor het
feestgedruis, en die zaten te bridgen. Stel je voor dat ze plotseling vroeg thuis
kwamen!
Het feestje was gezellig en tamelijk lawaaierig. Er werd flink gedanst en veel
gelachen. Om half elf was het bier op. ‘Sorry,’ zei Jolanda. ‘Ik mocht er maar dertig
hebben van m'n ouders.’ Iedereen begreep dat. Conny ruimde alle blikjes op en telde
ze nauwkeurig na. Wat een goeie vriendin!
Om kwart over elf kwamen Jolanda's ouders thuis. Ze keken even om een hoekje
en zeiden dat het feest tot 12 uur mocht duren. Om half een zaten Conny en Jolanda
voldaan op de bank in de huiskamer. Het feestje was uitstekend geslaagd. ‘Zien jullie
nou wel dat er helemaal geen bier aan te pas hoeft te komen?’ vroeg Pa.
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[De inval in Libanon]
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Syriërs ook tegen de Palestijnen), en het valt niet mee om te zeggen wie het in deze
kluwen bij het rechte eind heeft. Maar dat de Israëlische ministerpresident Begin
ongelijk heeft, dat staat wel vast. Zelfs zijn beste vriend, de Amerikaanse president
Reagan, heeft hem nu op de vingers getikt. Israël heeft een onafhankelijk buurland
aangevallen. De aanleiding deugde al niet. Israël wilde wraak nemen voor de
moordaanslag op de Israëlische ambassadeur in Londen, terwijl niet eens bewezen
is dat de Palestijnse bevrijdingsorganisatie daarvoor verantwoordelijk was. Begin
wil voor eens en altijd met de Palestijnse bevrijdingsorganisatie afrekenen, maar ook
als tienduizenden Palestijnse guerrilla-strijders buiten gevecht gesteld worden kan
dat de verbittering bij de Palestijnen alleen maar vergroten. En het kan toch niet de
bedoeling zijn een heel volk uit te moorden? Verder is de kans groot dat ook andere
Arabische landen in het conflict worden betrokken. Een regelrechte oorlog tussen
Syrië en Israël behoort tot de mogelijkheden. Israël zou zo'n oorlog best kunnen
winnen, maar daarmee alleen de basis leggen voor een vòlgende oorlog.
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Voor een havik (zo noemt men iemand die oorlog wil, in tegenstelling tot een duif)
zoals de Iraëlische premier Begin is dat misschien niet erg. Het is alleen erg voor de
slachtoffers.
■
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[Geen bier]
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Inderdaad, knikten de meisjes. Hij had volkomen gelijk!
De volgende ochtend ruimden Conny, die natuurlijk was blijven slapen, en Jolanda
de rommel op. Tegen de middag vertrok Conny met twee weekendtassen, een met
kleren en een met lege blikjes.
's Maandags hadden ze het eerste uur een proefwerk. Als je klaar was, mocht je
weg. Men praatte na over Jolanda's feestje en Jolanda was stiekem toch een beetje
opgelucht dat er geen ongelukken waren gebeurd.
Het tweede uur hadden ze Duits. Onderweg kwamen ze Geert nog tegen, die wat
vriendelijks zei over het feestje. Jolanda's dag kon niet meer kapot. Tenminste...
Het vijfde uur kwam de conciërge het lokaal binnen en zei dat de leerling Jolanda
Meulendijk dadelijk naar huis moest gaan in verband met omstandigheden. Jolanda
schrok geweldig. Omstandigheden? Wie was er dood? Had Pa een ongeluk gehad?
Of Ma? Of allebei? Ze keek radeloos rond. Conny mocht haar weg brengen.
‘Misschien valt het wel mee,’ troostte ze. ‘Misschien een acute blindedarmoperatie
of zoiets. Of wie weet is je vader wel direkteur geworden of hebben jullie een prijs
gewonnen. Dat kan toch?’
Jolanda zat bibberend op de fiets. Als haar ouders dood waren, waar moest zij dan
naartoe? Ze zag haar vader al liggen langs de kant van de weg, zijn gezicht onder
het bloed. ‘Door een noodlottig verkeersongeval... mijn lieve ouders...’
‘Sterkte,’ zei Conny. ‘Ik bel je vanavond wel. Het valt wel mee, dat zul je zien.’
Jolanda zette haar fiets tegen het hek en liep met rare benen naar de voordeur. Ze
hoefde niet te bellen, want er werd onmiddellijk opengedaan door Ma. Goddank, die
leefde dus nog. Ma duwde haar de kamer in.
‘Wat is er in Godsnaam gebeurd?’ vroeg Jolanda en haar stem klonk heel raar.
‘Dat zouden wij ook graag precies van je willen weten,’ zei haar vader. Hij zat
aan de grote tafel en op de tafel lagen 21 tinnen ringetjes, sommige nog met een
gekruld lipje eraan.
Jolanda verschoot van kleur. Haar ouders leefden nog, ze waren niet failliet, er
was geen ernstig ongeluk gebeurd, maar er was iets misgegaan met de blikjes!
De ringetjes waren kennelijk bij het gewone afval geraakt en iemand had ze in de
vuilnisemmer zien liggen. (Ma?)
Jolanda begon te huilen. Ze wist niet goed of het uit opluchting was of uit boosheid.
Hadden ze haar hiervoor uit de les gehaald?
Ze moesten wel erg kwaad zijn. Haar vader begon een preek, die echter grotendeels
langs haar heen ging. Ze had de boel belazerd... te stom om het op een goeie manier
te doen... verantwoordelijkheidsbesef... nooit meer feestje... vertrouwen beschaamd...
direct naar haar kamer...
Toen ze snikkend de trap opliep wist ze niet zeker meer of ze nog wel blij was dat
haar ouders nog leefden.
‘Zo,’ zei Jolanda's vader. ‘Die heeft d'r straf al te pakken. Wat is dat kind
geschrokken zeg. Ik kreeg bijna medelijden met haar.’
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‘Ja,’ zei zijn vrouw. ‘Ik weet niet wat die conciërge gesuggereerd heeft, maar ze
stond lijkbleek op de stoep. Ze dacht beslist dat er iets verschikkelijks met ons gebeurd
was. Dat we verongelukt waren of zo.’
‘Dat had zaterdag ook eigenlijk best kunnen gebeuren, na al die wijn op de
bridge-avond,’ zei Jolanda's vader. Ze keken elkaar aan en ze kregen alletwee een
kleur.
■

Niet zo, maar zo!
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[Nummer 7 - 17 juli 1982]
Literair paspoort
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
NFL

Na Virginia Woolf en Jean Rhys is het Marguerite Yourcenar over wie elk literair
tijdschrift artikelen publiceert. In het vorige nummer van DE GIDS schreef Willem
Otterspeer over haar, in het nieuwe nummer van DE REVISOR (1982/3) leidt Maarten
van Buuren het verhaal ‘De weduwe Afrodissia’ in dat door Jenny Tuin werd vertaald.
Het is één van de verhalen uit Nouvelles orientales, verhalen die ze tussen 1928-1938
schreef. Van Buuren deelt mee dat vertalingen van dit boek en van Le Coup de grâce,
Denier du rêve en Sous bénéfice d'inventaire op stapel staan. In ONS ERFDEEL (3,
1982) staat boven een stukje de titel ‘Stichting Marguerite Yourcenar’, wat angstige
gevoelens in mij wekte: zou er nu ook al een Yourcenar-genootschap zijn? Het bleek
niet te gaan om een dergelijke cathechesatieclub, maar om iets heel anders. Marguerite
Yourcenar heeft haar kinderjaren doorgebracht op de ‘Zwarte Berg’, een gebied aan
de Frans-Vlaamse grens. De stichting is opgericht om het ongeschonden behoud van
deze heuvelachtige streek te bevorderen. Yourcenar was aanwezig bij de oprichting,
aanvaardde het ere-voorzitterschap en: ‘De voorstelling van de Stichting Marguerite
Yourcenar werd besloten met het zingen van het Frans-Vlaamse “Vivat” ter ere van
de zichtbaar ontroerde schrijfster.’ Dat zingen, is dat niet wat onwijs, in het bijzijn
van deze zo wijze schrijfster?
Ook in dit nummer van Ons Erfdeel schrijft J.H.W. Veenstra over het boek Zes
jaren en zes maanden van Lydia Chagoll, uitgegeven door Agathon. Volgens Veenstra
is het een niet gedramatiseerd en niet geidealiseerd relaas over het verblijf in het
Bataviase vrouwenkamp in de wijk Tjideng, hetzelfde kamp waarover Jeroen
Brouwers het heeft in Bezonken rood. Veenstra wijst vooral op het beeld dat Chagoll
geeft van de sociale afstand tussen ‘dames en vrouwen’ in de kampen en deelt ook
mee dat nog dit jaar een boek van hemzelf uitkomt over een Japans transport dat
tijdens de Tweede Wereldoorlog geallieerde krijgsgevangenen vervoerde naar de
Molukken en Flores. Veenstra was daar zelf bij, evenals de vader van de schrijfster,
die voor de oorlog uitgever was van Het Hollandsch Weekblad, waar Jan Greshoff
hoofdredacteur van was. De bagatellisering van het kampbestaan door Rudy
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Kousbroek acht Veenstra onjuist, maar Jeroen Brouwers had voor zijn dramatisering
een niet-historisch kader moeten scheppen, bij voorbeeld dat van een sprookje. In
een ander vanuit België uitgegeven tijdschrift, Heibel (juni, 1982), staat een essay
van Mark Schaevers over de exploitatie van de negentiende-eeuwse schilder Jean
François Millet, schilder van onder meer De arenleessters. Het Belgische warenhuis
Delhaize verkoopt reprodukties van dit schilderij voorzien van een tekst over de
schilder in drie talen. Schaevers gaat de geschiedenis van dit overbekende schilderij
na. Arenleessters behoorden tot het ‘uitschot’ van de maatschappij, zij verzamelden
de restjes koren die achtergebleven waren. (In zijn roman Les Paysans beschrijft
Balzac ze in niet al te flatteuse bewoordingen.) Millet schilderde De arenleessters in
1857: drie zelfverzekerde, fiere vrouwen. Rechtse kranten als La Presse en Le Figaro
vatten het schilderij op als een provocatie: ‘Ze zijn te hoogmoedig; ze verraden te
zichtbaar de pretentie dat ze afstammen van de Sybillen van Michelangelo en dat ze
hun vodden waardiger dragen dan de maaiers van Poussin hun draperieën.’ En:
‘Achter deze drie arenleessters tekenen zich aan de loodkleurige horizon de pieken
van volksopstanden en brandstapels van 93 af.’
Millet, die helemaal geen ‘demokratische’ of politieke bedoelingen had, maar wel
de schilder van boeren was, had de verpaupering een onverwachte allure gegeven:
‘De stilistische innovatie van Millet bestond in het vermengen van het grote
mytologische schilderij en het genreschilderij,’ schrijft Schaevers. De geschiedenis
van het schilderij komt in de toelichting van het warenhuis niet voor; wél is een stuk
van het schilderij geknipt, precies daar waar in de verte een wachter te paard van een
afstand het terrein in de gaten houdt. Wat volgens Schaevers nu verkocht wordt is
een reproduktie waarop ‘waardige armoede’ wordt getoond. ‘Dit werk lijkt buiten
de tijd te staan’ schrijft het warenhuis.
In een lang essay over ‘De culturele waarde van wetenschap en kunst’ in DE GIDS
probeert W.A. Verloren van Themaat iets vast te stellen dat zelfs met veel cijfers
niet lukt. De probleemstelling vind ik al vreemd: is het nodig om vast te stellen of
kunst dan wel wetenschap meer culturele waarde heeft? En met welk doel? Van
Themaats vertrekpunt is een essay van A.M. Weinberg over de discussie over ‘de
twee culturen’ waarin deze zegt dat kunst meer culturele waarde heeft dan wetenschap,
omdat veel mensen naar de Negende van Beethoven kunnen luisteren en maar
weinigen een verhandeling van ‘Schroedinger over quantifisering als een
eigen-waardeprobleem’ kunnen lezen. Van Themaat gaat hierop uitvoerig in, maar
ziet het voordehand liggende over het hoofd: de mensen die de Negende van
Beethoven kunnen horen weten niet hoe een brug wordt gebouwd. Hoe de waarde
van het een en ander te bepalen? Zwemmen ze liever naar de overkant om de Negende
van Beethoven te kunnen horen? Of rijden ze over de brug en mogen dan de Negende
met horen? In De Revisor (1982, 3) schrijft Willem Otterspeer, nadat hij in het vorige
nummer van Hollands Maandblad over Susan Sontag schreef, over Gertrude Stein
en de romantiek. Wolken in de poëzie en dan gedurende vijfentwintighonderd jaar
is het onderwerp van een studie van P.H. Schrijvers, mooi geïllustreerd met
schilderijen, al ontbreekt daarbij wel erg een Ruysdael. Roland de Beer spreekt met
de componist Tristen Keuris en Robert Anker besluit zijn essay over de hedendaagse
poëzie, ‘Op zoek naar de olifant’. Hij doet dat met een belligerente instelling: ‘We
blijven in verzet tegen de oververschilligheid der dingen door ze betekenis te
verlenen.’ Het proza in dit nummer komt van Theo Timman, Willem Brakman en
Nicolaas Matsier. De laatste publiceert ‘fragmenten’ uit zijn boek De eeuwige stad,
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waarin die stad - Rome - voor kenners lijflijk wordt opgeroepen, maar waarin het
‘eeuwige’ nog niet zo erg voorkomt.
■

Uitverkoren
Woordenboek van pasklare ideeën door Gustave Flaubert (Kwadraat) Een
bloemlezing, vertaald door Hans van Pinxteren, uit Flauberts prikkelende definities.
Kolyma, Verhalen uit de Goelag Archipel door Varlam Sjalamov. (De
Arbeiderspers) Het boek waarvan Solzjenitsyn zei dat het verder ging dan zijn boeken.
Dorothy L. Sayers, door James Brabazon. De ‘officiële’ biografie, in opdracht
van haar (altijd verborgen gehouden) zoon. Min of meer bedoeld verdere speculaties
tegen te houden. Maar ondanks dat zeer boeiend, én in (Avon) pocket.

Elliott Banfield

Koestler door Iain Hamilton (Secker & Warburg) Een biografie over een
intellectueel die politiek, moraal, kunst en wetenschap verbindt.
Egotistische herinneringen door Stendhal (De Bezige Bij) De van veel zelfkennis
getuigende aantekeningen over zijn verblijf in Italië van 1821-1830.
Uitverkoren is een lijstje met boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode
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De geigerteller van de smaak
De verwarrende dialoog in de monumentale Documenta-catalogus
Catalogus Documenta 7 Importeur: Nilsson & Lamm, 832 p., 2 delen, f
149,50
Carel Peeters
De catalogus van Documenta 7 is een hoofdpijnverwekkend boek. Het is niet goed
voor te stellen hoe iemand deze twee monumentale boekwerken kan bekijken zonder
afwisselend ten prooi te zijn aan verwarring, indifferentie, geknor, kokhalzen,
tevredenheid, irritatie en verbazing. Het zijn plaatjesboeken met zoveel verschillende
afbeeldingen, uit zoveel verschillende geesten (187), die zich hebben begeven in
zoveel verschillende gedachten- en gevoelsconstructies, dat je hersens uit spaghetti
moeten bestaan willen ze er onberoerd door blijven.
Het is de bedoeling dat al deze kunstwerken in de tentoonstellingsruimten in Kassel
‘een dialoog’ aangaan. Dat is een idealistische gedachte. Een dialoog tussen het werk
van Jan Dibbets en Hermann Nitsch? Dat wil zeggen: een dialoog tussen een precieuze
geest met classicistische sentimenten en een barbaarse slager die wentelt in kadavers
en bloed, die een ‘anale, sadomasochistische auseinandersetzung mit fleisch’ levert
waarbij de toeschouwer aan een ‘intensivieren ästhetisch mystischen begreifen der
umwelt wird unterworfen’? Dat kan niet anders zijn dan de dialoog van het
schouderophalen.
De Documenta 7 mag dan niet in het teken staan van een rustgevend thema, de
hoeveelheid raadselachtige, niet toegelichte beelden die de catalogus biedt, is alleen
door een barbaarse omnivoor, dus door een niemand, te verwerken. De Documenta
7 is samengesteld in een tijd waarin tegenstrijdige stromingen erkenning vinden en
waarin het begrip ‘avant-garde’ definitief uit de kunstkritiek is verdwenen, behalve
in de artikelen waarin uitgelegd wordt dat het niet meer te hantéren is. De afwisselende
emoties bij het bekijken van de kunstwerken doen zich voor zodra men zich, wat
ook de bedoeling is, begeeft in de particuliere geest van elke afzonderlijke kunstenaar.
Dan doen zich de tegenstrijdigheden voor en wie zich zelf daarbij op de been wil
houden, begint snel naar de werken en de kunstenaars te zoeken die hem bevallen,
niet gestoord door kunstkritische uitleggingen, want die ontbreken in de catalogus.
Wat er wel in staat zijn suggestieve, op een of andere manier met de kunstwerken in
verband staande, stukken van Goethe (‘Uber den Granit’), T.S. Eliot (‘Tradition and
the Individual Talent’), Jorge Luis Borges (‘The Dream of Coleridge’), en brief van
Hölderlin en korte, vooral informatieve inleidingen van de hoofdsamensteller Rudi
Fuchs en Saskia Bos, verantwoordelijk voor de catalogus.

Pieter Saenredam
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Jan Dibbets, Senanque-Saenredam, 1980-1981

Friedrich Meckseper, Zerbrochenes Layrinth, 1963

Hoe bekijkt men een groot aantal verschillende kunstwerken? Ik ben een liefhebber
van de geometrische stillevens van Friedrich Meckseper en van de koele
kerk-interieurs van Pieter Saenredam, om twee voorbeelden te noemen. Deze liefde,
zoals wel vaker met hartstochten, beïnvloedt mijn manier van kijken. Deze twee
heren moeten ontzichtbaar voor mijn ogen dansen in elk museum dat ik bezoek.
Zodra ik een schilderij of fresco zie dat mij bevalt, blijkt het meestal iets met deze
twee schilders te maken te hebben. De computer die mijn tevredenheid over een
kunstwerk regelt, werkt feilloos: van een grote afstand zag ik in het Nationaal Museum
in Rome een reeks fresco's die door mijn geest geannexeerd wilden worden want de
verweerde kleuren groen, blauw en rood waren dezelfde die ik uit het werk van
Meckseper ken. Het waren de fresco's die uit de Villa di Livia waren gehaald, een
van de huizen in het zogenaamde Palatijn in Rome. De afbeeldingen hadden verder
niets met Meckseper te maken, vruchtbomen, vogels en bloemen, zaken die men
hem niet gauw zal zien schilderen. Waar ik naartoe getrokken werd, waren de kleuren,
kleuren met een geschiedenis.
Het is geen opzienbarend verschijnsel dat ik hier signaleer; zo ziet en ondergaat
men kunst. Maar de consequentie ervan wordt maar al te licht over het hoofd gezien:
het betekent dat je heel selectief kijkt en dus niet alles mooi kunt vinden zonder je
smaak ontrouw te worden. De Documenta-catalogus doet op elke pagina een
verraderlijke poging je van je stuk te brengen. Dat is heel nuttig, gegeven het gevaar
van blakende zelfgenoegzaamheid, maar het is even belangrijk dat er consistentie in
iemands smaak zit. Er zit een aangename logica in het feit dat Jan Dibbets ook
gefascineerd wordt door de kerk-interieurs van Pieter Saenredam en dat hij ze naar
zijn hand heeft gezet en er hele strenge, maar altijd nog heel warme, nieuwe
kunstwerken van heeft gemaakt. Ik denk dat Rudi Fuchs aan Dibbets'
Saenredam-verwerkingen heeft gedacht toen hij besloot het essay van T.S. Eliot The
Tradition and the Individual Talent op te nemen. Er is nauwelijks een betere illustratie
voor te vinden.

Fresco uit de Villa di Livia, Rome
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Er zit ook systeem in de voorkeur die ik heb voor schilderijen of kunstwerken
waar veel op te zien is en die daardoor veel suggereren of te vertellen hebben, zoals
Dürers Melancholia of Cranachs schilderij van kardinaal Albrecht von Brandenburg
als Hieronymus. Op het schilderij van Cranach is het een drukte van belang en de
vele dieren contrasteren met de meetkundige strengheid van de tafel, het raam en het
plafond die erop te zien zijn. Bovendien is dat alles nog van emblematische of
allegorische aard. In de Documenta-catalogus viel mijn oog, als uitvloeisel van deze
voorkeur, op de werken van Roland Reiss, een in Venetië wonende Amerikaan die
plexiglas-kastjes vult met miniatuur objecten, zoals er een is afgebeeld op het omslag
van deze boekenbijlage, getiteld The Morality Plays: The Need for Certainty. Dit is
wellicht ‘literaire kunst’: deze kastjes suggereren een verhaal, waarvan de eerste
alinea wordt ingenomen door het marmer en wat erop te lezen valt, en de tweede
door de van zekerheid bollende diplomatenkoffertjes, de derde door de ski's enzovoort.
Het is een kunst die bestaat uit een uitgekiende ingreep in de werkelijkheid, waarbij
de emotie opgaat in de bete-
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kenis en in de perfecte uitvoering. De geigerteller van mijn smaak die door de
Documenta-catalogus wandelt, stopt bij opvallend veel Nederlanders. Afgezien van
Jan Dibbets en Ger van Elk, ook bij Gerrit van Bakel, van wie ik nog nooit iets gezien
had, en bij Marcel Broodthaers. Van Van Bakel is onder meer een Voorlopige
Regenboogmachine afgebeeld en een constructie getiteld De vorm van een
verschrikking, waarbij je instemmend kunt knorren, want dit is de vorm die
verschrikkingen hebben. Van Broodthaers is er een foto van een tuinameublement
in een klassiek-witte kamer, met een half afgemaakte legpuzzel van de slag bij
Waterloo op het tafeltje. De foto heeft de muren bolvormig gemaakt zodat ze precies
passen bij de stand van de stoelen, iets wat terugkeert in de vorm van de puzzel en
in de heuvels op de puzzel: XXième siècle heet het geheel. De zorg die aan dit alles
is besteed is weldadig.

Gerrit van Bakel, Voorlopige regenboogmachine

Verwant hiermee is het werk van de Duitser Reiner Ruthenbeck, van wie ik mij
van een andere gelegenheid een foto herinner van een tafel waarop een kop en schotel
staat, maar dan zo dat ze er meer niet dan wel op staan. In de catalogus staat iets
dergelijks, nu een tafeltje met een kogel aan één van de hoeken, wat de zwaartekracht
tart. Heel mooi is ook het Palet van Tony Cragg, opgebouwd uit verschillende
materialen en op het formaat van een kamerwand, en De val van Ikarus van de Italiaan
Giulio Paolini, die van een uitgekauwd thema nog iets bijzonders weet te maken.
Stopte de geigerteller ook bij kunstwerken die behoren tot de recentste stromingen?
Hij aarzelde bij Francesco Clemente, Sandra Chia, Enzo Cucci en Mimmo Paladino,
allemaal Jonge Italianen die geen granietblokken voor de helft hebben doorgezaagd,
zoals Ulrich Rückheim, geen effen doeken in verschillende tinten grijs schilderen,
zoals Alan Charlton, geen bordjes met data op de muur hangen, zoals On Kawara.
Zij schilderen, zoals ook Lucassen, Raveel en Freymut schilderen. De Jonge Italianen
maken daarentegen op mij geen indruk; hoe ‘bevrijd’ van theorieën ze ook schilderen,
er ontstaat verveling in mijn ogen en een behoefte om door te bladeren. Zoals ik dat
ook heb bij On Kawara, de man die bordjes met ‘Nov. 17. 1981’, of ‘May 26. 1981’
op de muur hangt, of bij Sandra Beach, felgeschilderde, maar nietszeggende
vrouwenfiguren. Maar weer niet bij Alan Charlton, de man van de grijzen, van wie
werk is gefotografeerd in een grote tentoonstellingszaal - acht grijze doeken - zodat
het hout van de vloer en de TL-buizen een onderdeel van de afbeelding worden.
Afgebeeld in zwart-wit, dus zonder deze ongewilde toevoegingen, is het minder
charmant. Mij ontgaat daarentegen weer het werken met graniet blokken, door Ulrich
Rückheim, die wellicht de kunstenaar is die het stukje van Goethe over graniet
illustreert en daardoor mogelijk een zekere traditie of fascinatie voortzet.
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Hermann Nitsch, Aktion, Milano 1976

Anselm Kiefer, Märkischer Sand, 1982

On Kawara, ‘Today’ Series, 1966

In het eerste deel van de catalogus, dat bestaat uit door henzelf uitgekozen
representatief werk van de tentoongestelde kunstenaars - het tweede deel geeft de
getoonde werken - staan zwart-wit afbeeldingen van A.R. Penck, primitieve, grof
geschilderde figuurtjes die mijn geigerteller niet opvielen. In het tweede deel echter
staat er een in kleur, groter en met meer figuren, en toen gebeurde het: het ontstaan
van de stellige indruk met iets belangwekkends te doen te hebben. Pencks werk is
weliswaar primitief en doet in alles aan gekras in catacomben denken, het heeft iets
dwingends door die radicale onnozelheid. Penck behoort tot de Neue Deutsche
Malerei, evenals Anselm Kiefer, over wie Louis Ferron in het laatste nummer van
New Found Land een lyrisch artikel schreef waarin zijn dubbelzinnige verhouding
tot de Duitse geschiedenis uit de doeken werd gedaan. Ik kijk er zonder terughouding
met wantrouwen naar, het is te grondig Duits, met een morbide voorliefde voor het
monumentaal geheimzinnige, voor Wagner-achtige emotie. Toch zorgde de afbeelding
van het gigantische doek Märkischer Sand (330×555) voor twijfel, maar dat komt
omdat het een weinig Kieferachtig schilderij is: een landkaart met handgeschreven
bordjes met plaatsnamen.

Cranach, Kardinaal Albrecht als Hieronymus

En dan het probleem Joseph Beuys, van wie een lange verhandeling is opgenomen
om zijn project van het planten van 5000 bomen te begeleiden. Daarin debiteert hij
schaamteloos alle cliché's omtrent ‘Die ökologische Krise’, ‘Die Bewusstseinsund
Sinnkrise’, ‘Die Wirtschaftskrise’, maar gezegd moet worden dat het opvallend is
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dat ze er állemaal in voorkomen, tot en met de ‘vervreemding’ van de hedendaagse
mens en een oproep tot ‘Aufbauinitiative Aktion Dritter Weg’. Beuys schrijft dit als
hooggeleerde van de Freie Internationale Hochschule für Kreativität und
tnterdisziplinäre Forschung e.V., Düsseldorf. Het willen planten van 5000 bomen
in een gebied dat al uitsluitend uit bomen bestaat, rond Kassel, heeft zijn ironische
reactie al gehad, ik moest bij de lange tekst van Beuys denken aan een stuk van Ethel
Portnoy, die ooit - ‘op het gevaar af als een filister te klinken’ - tot de parmantige
conclusie kwam dat het voornamelijk charletannerie is waaraan Beuys zich schuldig
maakt. Dat was naar aanleiding van het deponeren van een berg vet in het Guggenheim
Museum in New York, en vanwege de verraderlijke trots waarmee hij aan een
Italiaanse baron had voorgesteld hem een ‘onzichtbaar sculptuur’ te verkopen, waar
de edelman wel oren naar had. Mijn geigerteller trilt weliswaar op de pagina's waar
Beuys zijn alternatieven en ‘Der Ausweg’ uit de crisis uiteenzet, maar niet omdat
hij iets gevonden heeft dat aan mijn smaak beantwoordt, dan wel mijn smaak op de
proef stelt. En als ik het niet dacht: onlangs is Beuys ook in het Oosten de rade gegaan
en heeft hij gesprekken over de wereldcrisis gevoerd met zijne hoogheiligheid de
Dalai Lama. Ook hier zit logica in.
■
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De vijand omsingeld
Armando's speurtocht naar de ‘oorverdovende medemens’
Armando uit Berlijn door Armando Uitgever: De Bezige Bij, f28,50
Louis Ferron
Onlangs kreeg ik een foto van Henri Cartier-Bresson onder ogen waarop de oneindige
complexiteit van de wereld simpel en daarom juist zo huiveringwekkend werd
aangetoond. Tafereel: in het Frankrijk van 1944 strekt een Ilse Kochachtig
vrouwspersoon de bestraffende vinger naar een ontredderde en weerloos op een
tafelblad starende seksegenote. Die Ilse Koch is ‘de vijand’; haar van haat en triomf
verwrongen gelaatstrekken laten niets aan duidelijkheid te wensen over.
Deerniswekkend staat daar die andere vrouw, slachtoffer van een weerzinwekkend
systeem.
Bij nadere beschouwing begon ik te twijfelen. De (voormalige) gevangenen op de
achtergrond leken nogal zelfverzekerd. Was er even iets mis gegaan waardoor de
situatie honderdtachtig graden is omgeslagen? Het onderschrift gaf tenslotte uitsluitsel.
De Ilse Koch bleek een Franse verzetsstrijdster die een Gestapospionne identificeert.
Het is me na lang kijken nog steeds niet gelukt mijn aanvankelijke indruk te
corrigeren. De verzetsstrijdster blijft voor mij een kampbeul, de ontredderde wil
maar geen Nazispionne worden. Gevoel en wetenschap blijven op gespannen voet
en de wereld blijft onbewoonbaar van ingewikkeldheid omdat de mens de mens wel
eeuwig een wolf zal blijven.
In zijn onlangs door de Bezige Bij gebundelde, eerder in NRC Handelsblad
verschenen artikelen uit Berlijn, vat Armando een episode samen uit het boek Als
ich Deutsche war, waarin de schrijfster vertelt over ‘een vrouwelijke Kapo in het
concentratiekamp Ravensbrück, altijd met een zweep, laarzen en een grote smoel in
de weer. En dan, op Kerstavond, zingt een koor van gevangenen fraaie kerstliederen.
Grote ontroering. Hoor je die prachtige stem boven alles uit? Ja? Dat is dat wijf, die
Kapo. “Sic hatte eine grosse, schöne Stimme, fast wie ein Engel.”’ Armando
concludeert: ‘Mocht er gevraagd worden wat schoonheid is, zeg dan maar dat je de
vraag niet gehoord hebt.’
De mens de mens een wolf; de artistiek begaafde Nazi. Ook Armando hanteert
deze tot op het bot versleten clichés, die daarom niet minder waar behoeven te zijn.
Zo'n cliché valt trouwens op te poetsen. Er zijn er die het tot hun taak rekenen zich
met dit poetswerk bezig te houden. Door er nadrukkelijk in te geloven en bewijzen
aan te voeren uit de werkelijkheid waar B-film en colportageroman zich voor zouden
generen.

Schuldbewust
De weergaloze schilder Altdorfer uit Regensburg, zo is Armando aan de weet
gekomen, was een ‘raadselachtig heerschap’. Omdat zijn kunst zo raadselachtig mooi
is, zeker, maar ook omdat onder zijn leiding Regensburg Judenfrei werd gemaakt.
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De synagoge moest vernietigd, echter niet dan nadat Altdorfer het gebouw op zijn
tekenpapier had vastgelegd. Altdorfer leefde in de zestiende eeuw en de schoonheid
woekert voort. Ondermeer op de schilderijen van Armando. Zij het schuldbewuster
dan op de doeken van zijn voorganger, of minstens bewuster van het onheilig verbond
tussen de wolf en zijn idealen. Men behoeft de titels van Armando's recente
schilderijenreeksen maar te lezen: Feindbeobachtung, Mitleid mit dem Feind,
Preussisch, Schuldige landschappen (omdat ze de wolf aan het werk hebben gezien
en gewoon landschap bleven). In zijn bespreking van Armando's Aantekeningen over
de vijand ziet K.L. Poll in de door Armando gehanteerde uitbreiding van het begrip
vijand tot het eigen ik ‘iets obligaats’ en ‘niet helemaal zuivers’. Obligaat, dat zal
wel waar zijn. Het is, zoals trouwens ook Poll terloops aanduidt, een erfenis van het
christelijk gedachtengoed. Een verwijt kan ik daar nauwelijks in lezen; heel de
literatuur immers wordt gezongen met de obligaatstem van diepgewortelde mythes.
Iedere Nederlandse auteur die voor de zoveelste maal met zijn oude heer afrekent is
in die zin niet minder obligaat. Niet helemaal zuiver, dat is een ander verhaal. Als
de vijand, zo redeneert Poll ongeveer, de sterkere en dus de betere(?) is en wij vinden
de vijand vervolgens in ons zelf, dan gaat ‘dat klinken als zelfverheerlijking’. Prompt
daarop haalt Poll Armando zelf aan die dit gevaar doorzag en schreef: ‘Vijandschap
is hoovaardij: hoe durf ik. Je moet niet zo op je zelf gericht zijn.’ Hoe zuiver is iemand
die de mogelijke onzuiverheden (de vijand) in zich zelf ontdekt en aan de oppervlakte
brengt? Het vervelende hierbij is dat men het begrip ‘onzuiver’ meestal in een morele
connotatie leest wat, zeker in het geval Armando, de misverstanden rond zijn werk
en persoon weer eens danig in de hand werkt.

Armando, tekening van Siegfried Woldhek

Het is inmiddels al sinds - pakweg - de periode Gard Sivik bekend dat Armando
iets met de vijand en diens raison d'être, het slachtoffer heeft. Toen al bezong hij dit
archetype op een wijze zoals de geïntimideerde gijzelaar de hoffelijkheid en
voorkomendheid van zijn kwelgeest bejubelt. Deze vergelijking probeert iets uit te
drukken over de innige band die vijand en slachtoffer bindt en dat is precies datgene
waar Armando zich al een oeuvre lang mee bezig houdt.
Het gaat, inderdaad, om een archetypische vijand. Maar hoe prettig is het niet als
deze gematerialiseerd kan worden? Bij Armando draagt de materialisatie voor wie
dat zo zien wil, de onmiskenbare trekken van de ‘boze Duitser’. Sommige mensen
hebben daar de leeftijd voor en zullen het wel nooit anders kunnen zien. Voor hem
was het een blijde verrassing te vernemen dat
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Armando naar het hart van het boze was verhuisd, naar Berlijn, en dat hij van daar
uit zijn reisbrieven verzond. Vermoedelijk niet gericht aan hen die in zijn werk ‘iets
onzuivers’ menen te zien. Wie hij tot zijn lezers wenst te rekenen laat de schrijver
al in zijn eerste stuk weten: ‘Van hen, die niet weten wat de Rote Kapelle was neem
ik bij deze hartelijk afscheid.’ Armando wendt zich tot hen die weten van de
mythologische en obligate strijd tussen goed en kwaad zoals die zich in een bepaalde
periode van de geschiedenis daadwerkelijk heeft afgespeeld; tot hen die ‘gekscherend
overleven. (...) Omdat mensen armzalige stervelingen zijn, treurige schurken. Met
verwaande wervels, met stof aan hun voeten. So ist es, so sieht es aus.’

Schoonheid
Berlijn. De frontstad waar de Feindbeobachtung op z'n gunstigst kan plaatsvinden
omdat de vijand er zich al in diverse gedaanten begint op te splitsen: de
oorspronkelijke vijand en de door de oorspronkelijke vijand nieuw gecreëerde vijand,
die van drüben, vice versa. Het is hier dat een ander, polariserend element in de
wereld van vijanden en slachtoffers opduikt. Een element dat weliswaar al van meet
af aan in Armando's werk aanwezig is geweest, maar dat in deze brieven uit Berlijn
vaak expliciet aan de orde wordt gesteld. De waarnemer van een ethisch gebeuren
hanteert esthetische categorieën om van zijn bevindingen kond te doen. Sterker nog,
de ethische worsteling wordt tot een object van schoonheid, de worsteling wordt als
zodanig gewaardeerd. Men zou dit als naïveteit kunnen uitleggen en, minder
welwillend, als arrogantie en cynisme en dat is in het geval van Armando ook
herhaaldelijk gebeurd.
Wie hem cynisme en arrogantie verwijten zullen zich gemakkelijk bij de constatering
van onzuiverheid kunnen aansluiten. Ik heb de indruk dat men na Armando uit Berlijn
geen poot meer heeft om op te staan. De dichter/prozaïst Armando, zo goed als de
beeldend kunstenaar, plachten en plegen zich nogal eens hermetisch uit te drukken.
Taal en teken zijn tot hun uiterste essentie teruggebracht, hetgeen in hoge mate de
schoonheid en kennelijk niet altijd de duidelijkheid bevordert. ‘Schoonheid is niet
pluis,’ spreekt men Armando dan vlot na. Hoe Armando deze uitspraak werkelijk
bedoelt, legt hij in deze bundel in voor ieder begrijpelijke taal uit, zelfs begrijpelijk
voor hen die niet weten wat de Rote Kapelle was.
Armando uit Berlijn is een speurtocht naar ‘de oorverdovende medemens’ en
tegelijkertijd een speurtocht naar de medicijn. Haat? ‘Ik mag niet verzwijgen dat
haat, de haat, voor mij destijds de grote drijfveer was om kunst te maken. En misschien
nog is. Maar haat tegen wat, tegen wie dan wel. Ik wil het niet weten.’
De kunst dus. Schoonheid.
Ik vrees dat wat ik over Armando te melden heb, ingewikkelder klinkt dan hij het
zelf in zijn artikelen verwoordt. Naar alle waarschijnlijkheid koestert Armando nog
de oude droom van een wereld waarin ethische en esthetische normen samenvallen.
Tegelijkertijd is hij zich pijnlijk nauwkeurig bewust van het feit dat de droom niet
meer dan een droom is, een waan. Een waan is, zoals men weet, een typische
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uitvinding van de Duitse romantiek, een verzinsel van de vijand. Hölderlin, Hegel,
Wagner en Nietzsche waren eminente waners. Men kan er heel wat mee doen, met
die wanen. Berlijn is voor Armando de stad ‘vol valstrikken. Men waant zich.’ Wanen
spelen zich in het hoofd af, ze zijn gebaseerd op abstracte vooronderstellingen, in
tegenstelling tot visioenen zoals die in latijnsere landen gekoesterd worden. Het
nadeel van visioenen is dat ze zich buiten het hoofd afspelen en een concreet karakter
hebben, ze zijn onmiddellijk als niet strokend met de werkelijkheid herkenbaar en
kunnen terzijde worden geschoven. Wat rest is de clarté. Hoe anders gaat het bij de
vijand toe. Op de waan kan heel wat gebaseerd worden, de gevaarlijkste dromen
kunnen er op worden gebouwd, de wildste speculaties aangegaan. De waan is het
terrein van de kunst. Wetmatigheden worden er uitsluitend aan zichzelf getoetst en
waar bevonden als ze in het systeem van de waan passen. De waan is de
waarnemingspost die men inneemt als men zich behoedzaam tegenover de medemens
wenst op te stellen. Als de ethische categorieën ontoereikend of nutteloos zijn
gebleken, resten de esthetische: ‘Want er zijn dingen die niet mooi zijn, maar toch
mooi zijn. Oorlogstuig bij voorbeeld. Een buit, oorlogsbuit. Ook: de muur, die van
hier, een onzedelijk bouwseltje, maar buitengewoon mooi: gemene eenzaamheid.’

Spiegeling
Wat door onophoudelijke confrontatie met de vijand onmogelijk is geworden, namelijk
het sympathiseren met de medemens, wordt uit wanhoop naar de wereld van de
schoonheid overgeheveld, zelfs naar de banaal geachte schoonheid van het circus.
Dan blijkt de medemens opeens weer sympathie te kunnen opwekken, al moet men
blijven beseffen dat het niet meer dan een waan is: ‘Alerte mensen vol sierlijkheid
en opsmuk. Ze wenden vrolijkheid en gratie voor en ze geloven daar heilig in, terecht.
(...) Een clown aait in het voorbijgaan een klein jongetje over z'n hoofd, ik heb op
het ventje gelet, hij heeft ongeveer vijf minuten in vervoering voor zich uit zitten
staren en daar deed hij, mijns inziens, goed aan.’ Het romantisch dualisme blijkt bij
Armando springlevend, zelfs en misschien juist als hij het vormgeeft in het min of
meer journalistieke en actuele kader van zijn artikelen uit de voormalige
Reichshauptstadt. Het Berlijn zoals hij dat hier beschrijft is geen gemythologiseerde
‘plek’ zoals het Amersfoort uit zijn jeugdjaren dat is. Het is het Berlijn van de krakers,
betogers en ausgebürgerte kunstenaars en intellectuelen. Onvermijdelijk echter is
het ook het Berlijn van het verleden, omdat het nu eenmaal lijfelijk aanwezig is. De
vijand is tastbaar in de ruïnes van het Anhalter Bahnhof, van de Bendlerstrasse, in
de getuigenissen van hen die ‘het’ allemaal hebben meegemaakt: de vijand is mens
geworden en heeft onder ons gewoond en, anders dan in het bijbelwoord, ontleent
hij daar geen prerogatieven aan, maar wordt hij de mens die wij zelf hadden kunnen
zijn. Hetgeen te bewijzen was. In Berlijn is de waan werkelijkheid geworden. Ethische
en esthetische normen vallen er weer samen, zij het in hun gespiegelde gedaante,
omdat ons werkelijkheidsbegrip sinds de hevige gebeurtenissen in de eerste helft
van deze eeuw is omgeklapt.
Nogmaals, Armando vertelt het aanschouwelijker en bevattelijker dan ik hiertoe
bij machte ben. Hij heeft gekozen voor een verteltrant die men in zijn verhalenbundel
De ruwe heren al enigszins voorspellen kon. Van het beoogde archaïsme van zijn
poëzie uit de jaren zeventig heeft hij de stijlfiguren gehandhaafd waar ze een
relativerende werking hebben; ze roepen herinneringen op aan de dialogen uit
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Herenleed. De ‘flarden’ en geïsoleerde observaties wekken reminiscensies aan de
Zero-tijd. De delicaat samengestelde melange zou men mild mogen noemen, ware
het niet dat de haat af en toe wel degelijk opvlamt: als de gelijkhebbers aan het woord
zijn, zij die menen dat de wereld in mathematische termen beschrijfbaar is. Niet
verwonderlijk is dat Armando's éloges op de schoonheid daar parallel aan lopen. Er
is dan weer reden tot vluchten. Armando uit Berlijn is allerminst cryptisch maar wel
vreselijk geheimzinnig omdat het nu eenmaal gaat over het geheimzinnigste dat er
bestaat: de mens in zijn voortdurende strijd met zich zelf, zijn heden en verleden.
De vijand is omsingeld. Maar of hij zijn identiteit bloot geeft?
■

VRIENDSCHAP
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Georg Lukács' ‘autobiografie’
Een angstwekkend consequent leven
Gelebtes Denken Eine Autobiographie im Dialog door Georg Lukács
Uitgever: Suhrkamp, 309 p., f19,75 Importeur: Van Ditmar
Cyrille Offermans
Georg Lukács (1885-1971) is een van de belangrijkste sociale wetenschappers uit
het eerste kwart van deze eeuw, origineel, veelzijdig en ondogmatisch. Op het gebied
van de literatuurtheorie was zijn Theorie van de roman (1914/15) baanbrekend: voor
het eerst werden literaire vormen in verband gebracht met historische ontwikkelingen.
Belangrijker nog was zijn Geschichte und Klassenbewusstsein (1923), een boek
waarin het werk van Karl Marx met dat van Max Weber werd verbonden. Als
keerzijde van de toenemende maatschappelijke rationalisering (Weber) constateerde
Lukács een toenemende ‘Verdinglichung’: de oprukkende warenproduktie zorgt
ervoor dat iedereen, ongeacht klasse, beroep of herkomst, zowel tegenover zich zelf
als tegenover anderen een calculerende houding inneemt die geen ruimte meer laat
voor waarden of normen. Deze stelling zou voor het neomarxisme in West-Europa,
en vooral dat van de Frankfurter Schule, van het grootste belang worden. Lukács
daarentegen, sinds 1918 lid van de Hongaarse communistische partij, moest van
Geschichte und Klassenbewusstsein en alles wat hij daarvoor had geschreven al
spoedig niet veel meer hebben. Tot op zijn oude dag bleef hij dat boeken vinden
waarin ‘de universaliteit van het marxisme volslagen afwezig is’. Van de
prijzenswaardigheid van die universaliteit had Stalin hem in de jaren dertig overtuigd.
Vanaf die tijd heeft Lukács als volledig gediplomeerd marxist een hele serie dikke
pillen over esthetische en ethische kwesties geschreven, waarin iedere Hongaar die
zich uitlaat over cultuurpolitieke of esthetische zaken wel iets van zijn gading kan
vinden; citaten van Lukács zijn daar evenzeer een bewijs van zuiverheid in de leer
als die van Marx en Lenin dat zijn in politieke of economische aangelegenheden.
Hoe is het mogelijk - is de voor de hand liggende vraag - dat een zelfstandige en
kritische geest als de jonge Lukács zo diep kon zinken? Hoe is het mogelijk dat hij
zijn kwaliteitsmaatstaven zo volledig kon opdoeken dat alles wat hij verder nog
schreef alleen nog kan dienen ter opsiering van afschuwelijke kanseltaal?
Ik hoopte een antwoord op die vraag te vinden in het autobiografische geschrift
Gelebtes Denken; ik hoopte dat iemand die op zijn zesentachtigste terugblikt op zijn
leven eindelijk eens lak zou hebben aan tactiek om op de valreep zijn beeld voor het
nageslacht nog enigszins bij te stellen, zo mogelijk door eens precies uit de doeken
te doen hoe allerlei vormen van harde en zachte pressie iemand zó kunnen deformeren.
Maar dat viel tegen. Op geen enkel wezenlijk punt heeft Lukács in deze autobiografie
iets nieuws te vertellen, het boek bevestigt alle botte uitspraken die Lukács kort voor
zijn dood ook al deed in een interview in de New Left Review. Nog altijd vindt hij
de slechtste vorm van socialisme beter dan de beste vorm van kapitalisme, nog steeds
beargumenteert hij zijn hondetrouw aan de partij met het klassieke gegrom dat je
‘alleen in de rijen van de communistische beweging effectief tegen het fascisme kunt
strijden’, zelfs de zuiveringen onder Stalin zijn, bij alle verbale kritiek, eigenlijk nog
altijd heel begrijpelijk. Lukács levert het interessantste voorbeeld van ‘de schizofrenie

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

van de communistische intelligentsia’, zegt de inleider van dit boek, ‘als hij de
stalinistische vernietigingskampen kwalitatief onderscheidt van andere
vernietigingskampen. De eerste zijn voor hem wereldhistorische noodzaak, de andere
daarentegen overbodige pukkels op het blozende gezicht van de totaliteit.’
Gelebtes Denken is niet een autobiografie in de gebruikelijke zin van het woord.
Het boek bestaat in hoofdzaak uit de integrale weergave van een serie gesprekken
die de literatuurhistoricus Vezér en de essayist Eörsi in mei '71 met Lukács hadden.
Die had kort daarvoor een telegramstijlachtige schets voor een autobiografie gemaakt,
maar bleek, vergaand gesloopt door kanker, niet meer in staat die aantekeningen uit
te werken; dat gebeurde toen in de gesprekken met Vezér en Eörsi. Omdat die precies
weten wat ze willen weten en bovendien in alle beleefdheid doorvragen als ze dat
nodig vinden, wordt het nu des te duidelijker dat Lukács nergens last heeft van spijt
of schaamte; hij ziet zijn leven - en dat typeert hem en zijn kijk op de wereld perfect
- als een gesloten geheel: ‘Ik geloof dat er in mijn ontwikkeling geen anorganische
elementen zijn aan te wijzen’, en dat is, althans na aftrek van het ‘jeugdwerk’, maar
al te waar. Het is alsof Lukács alsnog wil bewijzen dat er voor de realistische roman,
die hij altijd heeft verdedigd, ook in de twintigste eeuw nog fundamenten zijn, mits
men zich maar laat binden en inpakken door die ene allesomvattende marxistische
wereldbeschouwing.

Georg Lukács

Financiële moraal
In burgerlijke verhoudingen had trouw volgens Lukaćs zelden meer om het lijf dan
wat pathologischkitscherige sentimenten, in de ware partijdiscipline zag hij
daarentegen ‘een hoger, abstracter niveau van trouw’. Waar de weerzin tegen de
financiële moraal, die in huize Lukács als vanzelfsprekend de dienst uitmaakte, (zijn
vader was een steenrijk bankdirecteur) de metafysische allures kreeg die de zoon tot
zo'n uitspraak zouden brengen, wordt niet helemaal duidelijk. Zeker is echter dat de
eerste stoot in die richting is gegeven door zo iets onschuldigs als de lectuur van Ilias
en De laatste der Mohicanen; daarvan leerde de negenjarige, vroegrijpe jongeling
dat succes niet automatisch inhield dat je gelijk had. Aanvankelijk wilde Lukács
schrijver worden; toen hij merkte dat hij daarvoor het talent miste, heeft hij enige
tijd als toneelregisseur en toneelcriticus gewerkt, om ten slotte te ontdekken dat zijn
grootste mogelijkheden lagen in het theoretiseren.
In Gelebtes Denken komen zijn omzwervingen als student, geleerde en
partijfunctionaris door Centraal- en Oost-Europa uitgebreid ter sprake. Interessant
is wat Lukács daarbij te zeggen heeft over belangwekkende tijdgenoten die hij gekend
heeft; over Simmel, die hem te frivool was; over Max Weber, van wie hij zich nooit
echt gedistantieerd heeft; over Ernst Bloch, met wie hij vanaf 1909 bevriend was;
over Thomas Mann, over wiens boeken Lukács zich altijd zeer positief heeft uitgelaten
maar die van zijn kant steeds wat gereserveerder was in zijn openbare uitspraken
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over Lukács. Mann blijkt Lukács in de figuur Naphta (Der Zauberberg) trouwens
op een niet al te vleiende manier geportretteerd te hebben, zonder dat Lukács, die
over dat boek zeer te spreken was, daar aanvankelijk erg in had. Wat niet voor hem
pleit. Naphta wordt nota bene geïntroduceerd als ‘de andere onderhuurder van
Lukaçek’; zijn uiterlijke verschijning vertoont bovendien een frappante overeenkomst
met de Hongaarse filosoof. Eén pagina verder wordt Naphta door Settembrini
‘Princeps scholasticorum’ genoemd, een kwalificatie die hij in een aantal lange
discussies, waarin hij zich ‘scherp en apodictisch’ uitte, meer dan waarmaakt.
Lukács' contacten met ook hier te lande bekende tijdgenoten nemen in Gelebtes
Denken helaas een ondergeschikte plaats in. Het grootste deel van het boek gaat over
de politieke geschiedenis van Hongarije, strubbelingen binnen de communistische
partij aldaar en tussen die partij en Moskou, over vele mij volslagen onbekende
Hongaren, maar natuurlijk ook over kopstukken als Béla Kun, Lenin en de opstandige
Imre Nagy; uiteraard komt dan ook Lukács' kortstondige ministerschap ter sprake
onder Nagy's bewind in '56. Maar iets nieuws of interessants levert dat allemaal niet
op; de lezer van dit boek kan zonder iets te missen volstaan met de inleiding.
■
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Treurige lotgevallen geordend
Ton Anbeeks studie over de naturalistische roman
De naturalistische roman in Nederland door Ton Anbeek Uitgever: De
Arbeiderspers, 157 p., f28,50 Synthese-reeks
Jan Fontijn
Uit het tumult rond Karel van het Reves Huizinga-lezing over de literatuurwetenschap
en de leesbaarheid ervan ontstond één beredeneerde reactie in boekvorm: H.A.
Gomperts' bestrijding van de lezing en zijn uiteenzetting over de ‘grandeur’ en de
‘misère’ van de literatuurwetenschap. Gomperts was hoogleraar Nederlands in Leiden
en is inmiddels opgevolgd door Ton Anbeek.
Anbeek liet in een interview weten dat hij niets moest hebben van abstracte modellen
van de literatuurtheoretici, vol generalisaties en duister jargon. Hij zag veel meer in
de concrete literatuurgeschiedschrijving en in de zogenaamde receptie-esthetica, de
tak van de literatuurstudie die het gedrag van lezers onderzoekt. Karel van het Reve
kan tevreden zijn. Als het zijn bedoeling is geweest om niet alleen zijn gehoor in de
kerk te laten lachen en ernstige beoefenaren van de literatuurstudie voor het hoofd
te stoten, maar ook om school te maken, dan kan hij wat de neerlandistiek in Leiden
betreft gerust zijn. Anbeek schrijft helder en probeert zich niet geleerder voor te doen
dan hij is. Dat is duidelijk te z, en in zijn studie De naturalistische roman in
Nederland.
Het onderwerp van zijn boek is tamelijk omvangrijk; het wil een beschrijving en
een verklaring geven van een literaire stroming. Dat betekent in de praktijk het
bestuderen van een grote hoeveelheid romans en secundaire literatuur daarover en
het ordenen van dat materiaal op een overzichtelijke wijze. Wat het laatste betreft:
die overzichtelijkheid is er zeker. De studie is goed gecomponeerd en ook voor leken
te volgen. Anbeek is een meester in het doorhakken van knopen. Ik moet daar
onmiddellijk aan toevoegen dat hij af en toe wel al te wild te werk gaat.
Wat is dat, de naturalistische roman? Dit nieuwe romantype komt in de laatste
twee decennia van de negentiende eeuw in Nederland naar voren. De invloed van
de Franse literatuur, met name van Zola en de gebroeders De Goncourt, was daarbij
vrij belangrijk. Het nieuwe type roman beschreef meestal de treurige lotgevallen van
een neurotische man of vrouw. De schrijvers deden hun best te laten zien hoe het
kwam dat de hoofdpersonen zo'n noodlottig leven leidden. Bij die verklaring van het
gedrag van personages is de doorwerking te merken van jonge wetenschappen als
psychologie, sociologie en criminologie en van ontwikkelingen in de medische
wetenschap. Erfelijkheids- en milieufactoren bepaalden in hoge mate het leven van
de romanfiguren. Het behoeft nauwelijks betoog dat deze wetenschappelijke kennis
van de romanciers uit die dagen meestal niet veel voorstelde: men had de klok horen
luiden. Veel meer was het meestal niet hier in Nederland. Toch drong het grote
prestige dat de wetenschap in de negentiende eeuw genoot ook in de literatuur door.
De schrijvers uit die tijd hadden dan ook de mond vol over ‘objectiviteit’,
‘onpartijdigheid’ of ‘neutraliteit’. Het zijn termen die je regelmatig tegenkomt in
hun programmatische geschriften.
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Beschrijvingsziekte
Naast de ‘verwetenschappelijking’ bezaten deze romans nog andere aspecten: de
doorbreking bij voorbeeld van een aantal maatschappelijke en morele taboes. Er
werd meerdere malen met grote vrijmoedigheid in de romans geschreven over
seksualiteit, vrije liefde en de dubbele moraal van vele mannen uit die tijd.
Niet alleen thematisch maar ook formeel onderging de roman uit die dagen
belangrijke veranderingen. Er moesten nieuwe woorden en nieuwe technieken van
schrijven komen om de nieuwe sensaties en de pas ontdekte werkelijkheidsgebieden
te kunnen beschrijven. Bij sommige schrijvers leidde dit tot woordkunst, de ‘ecriture
artiste’. Er zijn nogal wat romans die aan die beschrijvingziekte lijden en daarmee
voor de lezer van nu onleesbaar zijn geworden. Maar gelukkig zijn er nog voldoende
romans en verhalen in het naturalistische genre die ook nu nog de toets der kritiek
kunnen doorstaan. Het is opvallend hoe juist de laatste jaren het werk van Emants,
Coenen, De Haan, Couperus, Van Looy en Van Deyssel in de belangstelling staat.
Er verschijnen vrij veel herdrukken van hun werk en bloemlezingen van hun verhalen;
er worden filmbewerkingen gemaakt van Van de koele meeren des doods van Van
Enden en van Noodlot van Couperus. De televisiebewerkingen van De stille kracht
en De boeken der kleine zielen van Couperus trokken veel kijkers.

Ton Anbeek

Het is me niet helemaal duidelijk waarom die naturalistische romans het nu vrij
goed doen. We zijn toch geen volk dat erg warmloopt voor zijn literaire verleden.
Dat er zoveel oude romans worden herdrukt zal wel iets te maken hebben met de
moeilijke situatie op de boekenmarkt: de boekenproduktie van de uitgevers mag niet
stokken en bij gebrek aan talentvolle debutanten gaat men over tot het herdrukken
van boeken waarvan de auteursrechten verjaard zijn.
Maar dit is geen afdoende verklaring. Ik denk dat we het ook moeten zoeken in
het feit dat de naturalistische roman in tegenstelling tot zovele romans vóór 1880
voldoende aspecten van het moderne leven bevat die ook nu nog boeien. De
naturalistische auteurs schreven op het ‘breukvlak’ van twee eeuwen, de tijd van de
opkomst van het socialisme, de eerste feministische golf en van belangrijke
veranderingen in de moraal en mentaliteit van de Nederlanders.
En er waren een paar schrijvers in die tijd in Nederland van wie ik zonder
overdrijving kan zeggen dat ze van Europees niveau waren. Ik plaats bij voorbeeld
Couperus, Emants en Van Oudshoorn op gelijke hoogte als Fontane, Hardy, Huysmans
en de gebroeders De Goncourt.

Linnaeus
Zoals ik hier over het naturalisme schrijf, is het alsof het een begrip is met een
duidelijke betekenis. Anbeek laat in zijn studie zien dat de geleerden dikwijls van
mening verschillen over wat nu precies naturalisme is. De een vindt bij voorbeeld
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het element erfelijkheid erg belangrijk, de ander de taboedoorbreking. Het vervelende
is dat de betekenis in de tijd zelf ook al onduidelijk was. Wat nu te doen? Anbeeks
oplossing is erg pragmatisch. Hij neemt een stapel naturalistisch genoemde romans
en noteert de terugkerende elementen. Hij komt op die manier op acht kenmerken
voor de naturalistische roman. Op deze methode is natuurlijk wel wat af te dingen.
Je zou je natuurlijk kunnen afvragen door wie de romans die hij als uitgangspunt
neemt als naturalistisch werden gekenmerkt. Verder behoeft voor Anbeek een roman,
wil hij naturalistisch zijn, niet alle acht kenmerken te bevatten, maar mag deze er
best een of meer missen. Ik ben bang dat op die manier bijna elke Nederlandse roman
naturalistisch genoemd kan worden. Ik denk dat hij een duidelijke hiërarchie in zijn
kenmerken had moeten aanbrengen. Verder had hij uitvoeriger uiteen moeten zetten
wat een bepaald kenmerk in die tijd betekend heeft. Als hij bij voorbeeld als eerste
kenmerk de neurotische hoofdpersoon noemt, dan zou ik het tijdgebondene het
specifieke van die neurose willen weten. Want het wemelt van neurotici in de
Nederlandse literatuur, maar ze zijn niet allemaal neurotisch op de wijze van Eline
Vere.
Over neurosen gesproken. Op het einde van het vijfde hoofdstuk stelt Anbeek: ‘de
grootste literatuur blijkt ten slotte te triomferen over elke ordeningsneurose’. Hij zegt
dat naar aanleiding van de literatuurhistorici die dwangmatig proberen vast te stellen
welke literaire stromingen na het naturalisme komen. En dat zijn er heel wat, als we
afgaan op de reeks etiketten die men in de loop der jaren bedacht
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Spotlustige en navrante antiretoriek
De eerste verhalen van de Italiaan Beppe Fenoglio in vertaling
De drieëntwintig dagen van de stad Alba door Beppe Fenoglio Vertaling
Karin van Ingen Schenau Uitgever: Peter van der Velden, 182 p., f29,50
Cok van der Voort
De drieëntwintig dagen van de stad Alba, waarmee de dertigjarige Beppe Fenoglio
in 1952 debuteerde, is een verzameling van twaalf verhalen, waarvan de eerste zes
handelen over de partizanenstrijd in Noord-Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog
en de overige zes het leven van de Piemontese plattelandsbevolking tot onderwerp
hebben.
Deze twee thema's, die overigens centraal staan in het hele oeuvre van Fenoglio,
lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen te hebben, maar vertonen bij
nader inzien juist belangrijke punten van overeenkomst: de bittere strijd om het
vaderland uit de eerste verhalen wordt voortgezet in de evenzo bittere strijd om het
bestaan van de arme boerenbevolking, en het meedogenloze optreden van vijand
tegen vijand uit de partizanenverhalen vindt zijn pendant in de bikkelharde
omgangsvormen van de plattelandsbevolking. Alles draagt het stempel van de
gewelddadigheid, of het nu gaat om de dood, de liefde of de natuur; en zelfs een
alledaags gesprek tussen moeder en zoon, zoals in Ettore gaat aan het werk, klinkt
rauw en vervaarlijk.
Dit laatste verhaal - waarin beschreven wordt met welke aanpassingsproblemen
een ex-partizaan te kampen heeft bij terugkeer in de maatschappij - vervult een
duidelijke brugfunctie tussen de twee series: ‘Ik ben niet op mijn plaats in dit leven
omdat ik in de oorlog geweest ben. Onthoud altijd dat ik in de oorlog geweest ben,
en dat de oorlog me veranderd heeft,’ zegt Ettore tegen zijn moeder; en in plaats van
normaal werk te accepteren in een chocoladefabriek meldt hij zich bij Bianco, een
gewezen oorlogsheld, waar hij onmiddellijk kan beginnen: ‘hij moest zijn pistool
meebrengen, die avond gingen ze naar een oude fascist die ze op afbetaling zijn
fascisme vergaven’.
Ook Fenoglio zelf is in de oorlog geweest; na de val van Mussolini en de overgave
aan de geallieerden in september '43 komt er weliswaar een einde aan het
bondgenootschap met Duitsland, maar het betekent geenszins dat de oorlog nu is
afgelopen; integendeel, Italië wordt in tweeën gespleten: in het zuiden de geallieerden,
in het noorden de Duitsers en de fascisten die, opnieuw geleid door Mussolini, de
Republiek van Salò in het leven roepen. Tegen deze nazifascisten richt zich de
partizanenstrijd, een strijd waaraan ook de dan tweeëntwintigjarige Fenoglio
deelneemt en die gedetailleerd wordt beschreven in zijn meest bekende, postuum
verschenen werk De partizaan Johnny. Na de oorlog leidt Fenoglio tot aan zijn
vroegtijdige dood in 1963 als burger en als schrijver een teruggetrokken, onopvallend
bestaan. Hij is afkerig van iedere publiciteit, laat literatuurprijzen aan zich voorbijgaan,
en maakt naar aanleiding van kritieken over zijn werk de nuchtere opmerking: ‘Het
is verbazingwekkend wat critici in je werk weten te vinden, en net zo
verbazingwekkend wat ze er niet in weten te vinden.’
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Angelsaksisch
Deze afkeer van uiterlijkheden en de laconieke manier van uitdrukken houden verband
met de grote bewondering die Fenoglio aan de dag legde voor de Angelsaksische
cultuur. Die bewondering was al in de jaren dertig gemeengoed onder veel
antifascistische schrijvers en kan niet alleen beschouwd worden als een puur literaire
aangelegenheid. Het is ook een bewuste of onbe-
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wuste uiting van cultureel verzet tegen het bombastische vertoon van het regime.
Veel werken van Fenoglio zijn oorspronkelijk geschreven in het Engels of zitten
vol met Engelse woorden, maar vooral de droge, soms zwartgallige humor met
understatements en impliciete verwijzingen, alsook iedere afwezigheid van
heldenverering wat betreft de partizanen en van populisme tegenover de
plattelandsbevolking, zijn tekenend voor deze schrijver en onderscheiden zijn werk
van de vele hagiografische produkten van het neorealisme.
Wanneer dan ook De drieëntwintig dagen van de stad Alba verschijnt, zijn de
reacties zeer uiteenlopend en krijgt Fenoglio juist van politiek linkse zijde scherpe
kritiek. Het communistische partijblad L'Unità schrijft verontwaardigd: ‘De
drieëntwintig dagen van de stad Alba is en blijft een slecht hoofdstuk uit de
verzetsliteratuur (...) Fenoglio toont ons rare partizanen, die het midden houden tussen
karikaturen en picaro's, die strijden voor het avontuur of zelfs voor niets en voor
niemand (...) Het is gewoon een woordenspel, en een slecht woordenspel, dat van
Beppe Fenoglio.’ Het ‘slechte woordenspel’ waar L'Unità over spreekt, zouden we
ook positief kunnen betitelen, namelijk als antiretoriek, en het mooiste voorbeeld
van die antiretoriek is de eerste zin van het titelverhaal: ‘Alba werd genomen door
tweeduizend man op 10 oktober en verloren door tweehonderd man op 2 november
van het jaar 1944.’ Antiretorisch niet alleen door de gortdroge stijl van de mededeling,
ook door de inhoud: de strijd om Alba gezien als een miserabele aftocht van de
partizanen, die de stad slechts drieëntwintig dagen in hun bezit weten te houden om
haar vervolgens met een handjevol manschappen weer prijs te geven aan de fascisten,
terwijl minstens duizend van hun kameraden op hetzelfde moment kermis vieren in
een nabijgelegen dorp, waar ze schieten in een schiettent, en het ze ‘geen enkele
moeite kostte het gedreun van de slag om Alba niet te horen’.
Er zijn meer voorbeelden van deze zowel stilistische als inhoudelijke antiretoriek,
een element dat helaas nogal eens wordt verwaarloosd in de Nederlandse vertaling,
die trouwens over de hele linie erg wisselend is van kwaliteit en die ik daarom niet
overal volg. Wanneer de fascisten, na onderhandeling met de partizanen, de rivier
weer oversteken, zeggen ze: ‘“Tot ziens op het slagveld.” De partizanen antwoordden:
“Jazeker,” en bleven kijken of ze toevallig geen schipbreuk leden. Dat leden ze niet.’
En tijdens de beslissende strijd roept de adjudant herhaaldelijk uit het raam: ‘“Houdt
stand, de versterkingen komen eraan.” Maar tot aan het einde toe kwamen die alleen
per telefoon.’ Dit zijn ‘slechte hoofdstukken uit de verzetsliteratuur’ voor wie een
heldenepos verwacht en voorbijgaat aan het feit dat de partizanen merendeels zeer
jonge jongens waren, die zowel militair als moreel totaal onvoorbereid ten strijde
trokken, met durf en moed maar ook met alle zwakheden van gewone mensen.
Zwakheid door angst bij voorbeeld, zoals in Een andere muur, waar Max, gevangen
genomen en doodsbenauwd om geëxecuteerd te worden, bereid is tot ieder compromis,
‘...want als de republiek me laat gaan, haat ik haar niet meer’. De republiek laat
hem gaan, maar slechts nadat hij getuige is geweest van de executie van een
medegevangene: ‘Hij hoorde het lawaai van het einde van de wereld en al zijn haren
gingen recht overeind staan. Opzij van hem tolde er iets en zakte langzaam in elkaar.’
Net als hier wordt ook in andere verhalen de dood op impliciete en daardoor juist
zo ontroerende wijze uitgebeeld: ‘Boven de punt van het geweer van de officier, dat
onontkoombaar op hem gericht was, zag hij zulke walgelijke kleuren ontploffen, dat
het braaksel hem opeens in de mond liep. Hij gleed met zijn voeten omlaag naar
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beneden, en zijn opengevouwen handen sleepten over het gras als in een liefkozing
die heel lang duurde.’ (Op weg) ‘Delio was al op het binnenplein, maar hij lag
helemaal stijf op de grond.’ (Het debuut van partizaan Raoul).
Wanneer de spot en de bijtende ironie helemaal verdwijnen, wordt de toon navrant,
zoals in Oude Blister, waar een partizaan die arme boeren heeft bestolen door zijn
kameraden op meedogenloze wijze wordt terechtgesteld.
Barbaarse verhalen, dat was de titel die Elio Vittorini suggereerde voor deze
bundel, een suggestie die de volledige instemming had van Fenoglio, maar door de
uitgever niet werd gehonoreerd; helaas, want deze verhalen zijn barbaars, in alle
betekenissen van het woord, van de ‘barbaarse parade’ uit het eerste verhaal tot de
‘barbaarse plaatsnaam’ Cadilù uit het prachtige slotverhaal.
■
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Gorki's vrienden
Portretten zonder een talent voor boosaardigheid
Portretten door Maxim Gorki Vertaling en nawoord: C.J. Pouw Uitgever:
De Arbeiderspers, Privé-domein, f36,50
Maarten 't Hart
Dit boek is een herdruk van het eerder, in 1968 bij Van Ditmar verschenen boek
Literaire Portretten van Maxim Gorki. Het is begrijpelijk dat de redactie van
Privé-domein deze portretten in haar reeks heeft opgenomen, want met name de
stukken over Tsjechov, Tolstoi en diens echtgenote behoren tot het interessantste
wat Gorki schreef. Overigens is de wijze waarop Gorki Tolstoi en Tsjechov goed
leerde kennen vrij uniek.
In 1901 moest Gorki terwille van zijn gezondheid gaan kuren in de Krim en in
diezelfde tijd kuurden ook Tolstoi en Tsjechov in dezelfde streek. Tsjechov woonde
in die tijd in Jalta en Gorki kuurde in een plaatsje vlakbij, in Anoera. Tolstoi woonde
tot de zomer van 1902 in Gaspra, op het landgoed van een vriendin, ook daar vlakbij.
Zodoende begint het portret over Tsjechov met de woorden: ‘Op zekere dag vroeg
hij mij bij zich te komen in het dorpje Koetsjoek-Koj, waar hij een lapje grond bezat
en een wit huisje met een beneden- en bovenverdieping.’ Nu, dat dorpje Koetsjoek-Koj
ligt in de Krim.
Meestentijds beperkt Gorki zich ertoe uitspraken aan te halen die zijn vrienden gedaan
zouden hebben. Hij geeft zeker geen indringende psychologische analyses van zijn
vrienden - op zich natuurlijk goed -, maar hij probeert toch ook niet om iets verder
door te dringen dan tot de oppervlakte. En soms kun je hem betrappen op zinnen die
ik alleen maar hol vind. Neem bij voorbeeld deze uitlating over Tsjechov: ‘Nog nooit
heb ik iemand ontmoet, die de betekenis van de arbeid als fundament van de cultuur
zo diep en zo in al zijn aspecten heeft begrepen als Anton Pavlovitsj.’ Zo'n zin
impliceert niet alleen dat de schrijver ervan de betekenis van de arbeid als fundament
van de cultuur minstens net zo diep heeft begrepen als degeen over wie hij het zegt
(als dat niet zo was, zou hij dat immers niet kunnen weten. Je kunt niet weten of
iemand goed kan schaken als je niet zelf goed kunt schaken), maar impliceert
bovendien dat zoiets meetbaar zou zijn. ‘De betekenis van de arbeid als fundament
van de cultuur.’ Zo'n zin heeft ook iets pathetisch, iets gezwollens, kortom, ik houd
helemaal niet van zulke uitlatingen. Helaas maakt Gorki zich er vaak aan schuldig.
Zo schrijft hij ergens anders: ‘Zoals hij zelf van een prachtige eenvoud was, hield
hij van alles wat eenvoudig, echt en oprecht was en beschikte hij over een heel
originele manier om mensen tot eenvoud te stemmen.’ Ja, ja, kom, kom, dat riekt
naar heldenverering, en dat geloof ik bovendien niet. Niemand is altijd ‘prachtig
eenvoudig’ en waaruit bestond dan die ‘heel originele manier’ om mensen tot eenvoud
te stemmen. Graag een gedetailleerd voorbeeld daarvan.
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Tsjechov, tekening van Levine

Dostojevski, tekening van Levine

Critici
Nee, het aardigst is als Gorki uitspraken aanhaalt van Tsjechov. Zo zegt de laatste
een keer: ‘Critici zijn net horzels die de paarden bij het ploegen hinderen.’ En even
verderop noteert Gorki uit de mond van Tsjechov: ‘Ik lees nu al vijfentwintig jaar
lang wat de critici over mijn verhalen schrijven, maar er staat mij niet één
waardevolle suggestie bij, ik heb nog nooit één waardevol advies gehoord.’ Gek is
dat; een kleine mini-enquete onder een paar van mijn schrijvende vrienden leerde
mij dat zij er allen net zo over denken als Tsjechov. Zou Mulisch dan toch gelijk
hebben dat de literaire kritiek volstrekt zinloos is? In ieder geval is ook mijn ervaring
dat je verbazend weinig opsteekt van de literaire kritiek op je werk.
Iets minder dan een derde deel van Portretten wordt in beslag genomen door het
artikel over Tolstoi. Gorki maakte in 1902 notities over Tolstoi toen hij hem in de
Krim ontmoette. Later schreef hij onder de indruk van Tolstoi's beroemde vlucht,
nog een brief over Tolstoi aan Korolenko. Hij werkte die notities en die brief niet
uit tot een afgerond portret, maar tekende Tolstoi in korte fragmenten. Soms kun je
Gorki daarbij zelfs op tegenstrijdigheden betrappen, maar juist dat maakt, omdat
Tolstoi zelf ongetwijfeld een persoonlijkheid was die slechts uit tegenstrijdigheden
was opgebouwd, dat dit portret het meest geslaagde is uit de bundel. Ook in dit geval
is het het meest verhelderend om te lezen wat Gorki als uitspraken optekent uit de
mond van Tolstoi. Zo zegt Tolstoi ergens over De Idioot van Dostojevski: ‘Het
eigenlijk slechte van dit boek ligt in het feit dat vorst Mysjkin epilepticus is. Was hij
gezond geweest, dan zouden zijn ongeveinsde kinderlijkheid en zuiverheid ons diep
ontroeren. Maar om Mysjkin als een gezond mens af te schilderen, daartoe ontbrak
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het Dostojevski aan moed.’ En elders zegt Tolstoi: ‘Vreemd, dat hij toch nog zoveel
gelezen wordt, ik begrijp niet waarom! Het is immers allemaal zo zwaar en nutteloos,
want al die idioten, halfvolwassenen, Raskolnikovs en zo - dat is in werkelijkheid
allemaal heel anders geweest, veel simpeler en begrijpelijker. Maar iemand als
Leskov, toch een echt schrijver, wordt jammer genoeg niet meer gelezen.’ En op nog
een andere plaats laat Gorki hem over Dostojevski zeggen: ‘Hij schreef afschuwelijk
en zelfs met opzet lelijk.’
Vervolg op pagina 14
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Een verwarring van genres
Elegante levendigheid van Jacques Laurent
Les sous-ensembles flous door Jacques Laurent Uitgever: Grasset, 474
p., f43,15
Ed Jongma
‘Gedurende een hele avond die ik doorbracht op mijn hotelkamer in Singapore,
geïmmobiliseerd als ik was door een gedaanteverwisseling van de stad, die alle
plaatsen had getroffen waar ik herinneringen hoopte aan te treffen, diende een roman
zich bij mij aan zonder dat ik hem kon toelaten. Zijn eerste motief was te elementair.
Ik had slechts wat emoties tot mijn beschikking, die al te hecht gegroepeerd waren
rond het lot van een van mijn vrienden, die getroffen was door een voor hem
onbekende kwaal, waarvan het voortbestaan op hardnekkige wijze bevorderd werd
door de geneeskunst, want het is niet meer het leven van een mens dat verlengd
wordt, maar het leven van een kwaal, indien deze ongeneeslijk is.’
Aldus Jacques Laurent in Roman du roman, een essay uit 1977 waarin hij zijn
denkbeelden omtrent de roman uiteenzet. Het boek dat hem toen door het hoofd
spookte, verscheen vorig jaar onder de mysterieuze titel Les sous-ensembles flous.
Het is een term die hij ontleent aan de mathematische logica en die hem sterk
intrigeerde omdat er een verwarring van genres uit spreekt die volgens hem ook
wezenlijk is voor de roman. Bovendien wijst de titel in dit speciale geval op het vage
overgangsgebied tussen leven en dood waarbinnen de hoofdfiguur zich beweegt. In
Nederland spreekt men van ‘vage deelverzamelingen’, hetgeen evenals
‘sous-ensembles flous’ een rechtstreekse vertaling is van het Amerikaanse ‘fuzzy
subsets’ van Zadeh, die de theorie introduceerde.
Het verhaal van het boek is simpel: op grond van een angstdroom waarin hem zijn
dood wordt aangezegd, besluit Paul Bâche, mislukt cineast en nu directeur van een
onderafdeling van een filmmaatschappij, zijn baan op te zeggen, als de maatschappij
in ruil voor de financiële claims die hij nog heeft, bereid is de gelden te leveren voor
een film die hij wil gaan maken over een man die besluit, ook al weer daartoe aangezet
door een droom, op zoek te gaan naar zich zelf via een reconstructie van zijn verleden.
Maar het onderwerp blijft voorlopig even ongrijpbaar als de roman op de hotelkamer
in Singapore. Hij vertrekt met zijn secretaresse Lise naar India teneinde de locatie
voor zijn film te verkennen, en zijn achtergebleven vriendin Juliette verneemt dan
van zijn arts dat Paul nog maar korte tijd te leven heeft, omdat hij lijdt aan een zeer
zeldzame ziekte: hartkanker. Zij reist hem achterna en haalt hem over om samen met
Lise en haar naar Tahiti te gaan, waar zij een persoonlijke affaire te regelen heeft,
en waarom zou Tahiti geen dienst kunnen doen als achtergrond voor de film? Na
een verblijf van een paar weken keren zij terug naar Frankrijk. Paul sterft in zijn
slaap, boven de Atlantische Oceaan.

Manipulatie
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De compositie van het boek is heel ingenieus. Het eerste deel wordt in de eerste
persoon enkelvoud verteld door Paul. Het eindigt met zijn vertrek naar India. Dan
vervolgt het verhaal in de derde persoon, maar nu vanuit de optiek van Juliette, die
van Corlion, de arts, de waarheid omtrent Paul verneemt. Paul wordt door deze
stilistische manipulatie in letterlijke zin van subject tot object. Hij is aangeraakt door
de dood, zonder het zelf te weten, en dus voor zijn omgeving al niet helemaal meer
behorend tot de levenden. Juliette heeft Lise ingelicht, omdat zij vreest alleen niet
opgewassen te zullen zijn tegen de rol die van haar verlangd wordt tijdens deze AE
(= ‘affreuse expédition’). Juliette heeft de gewoonte om bepaalde zaken aan te duiden
met een initiaalcode. Zo staat I bij Paul en haar voor Idee, waarachter zich steeds
wisselende plannetjes verschuilen voor een pervers-seksueel spel. Het feit dat zij
Paul gevraagd heeft om ook Lise mee te nemen naar Tahiti, zou men kunnen zien
als een laatste I. Zij weet dat Paul een verhouding begonnen is met Lise, en het windt
haar op om op reis te zijn als een van de twee vrouwen van Paul. Een soort
haremfantasie. Op Tahiti gaan Juliette en Lise zelfs gelijk gekleed.

Jacques Laurent

Nu Juliette in stilistische zin hoofdfiguur is geworden, spreekt het voor zich dat
aspecten van haar leven belicht worden die niet direct samenhangen met de relatie
tussen haar en Paul. Heeft zij zelfs niet zijn leven, of wat daarvan rest, dienstbaar
gemaakt aan het hare, door hem over te halen naar Tahiti te gaan? En waarom? De
affaire die Juliette op Tahiti moet ‘regelen’ hangt samen met haar verleden. Zij had
een Tsjechische vader, die door een vriend is aangegeven, waarna hij gevangen gezet
en geëxecuteerd is. Net als Paul naar India is vertrokken, verneemt zij de identiteit
van deze vriend: Levska, en zijn verblijfplaats: Tahiti. Zij vat het plan op hem te
doden, aanvankelijk op zuiver rationele gronden, lijkt het, maar daar voegen zich op
Tahiti nog enkele irrationele elementen aan toe. Zo leeft in haar de onbestemde hoop
dat als zij Levska, de moordenaar van haar vader, uit de weg ruimt, Paul misschien
in leven zal blijven. Per slot is de diagnose van hartkanker een uiterst opmerkelijke,
en ook artsen kunnen zich vergissen. De aanslag, met een dolk, mislukt half, misschien
door de onbewuste overweging dat de poging alleen al telt, en de volgende dag
hebben Juliette en Levska een lang gesprek met elkaar in het ziekenhuis, waarbij
Levska Juliette de situatie in het Tsjechoslawakije van na de oorlog tracht duidelijk
te maken, maar zonder veel hoop: ‘Wij leefden in een wereld die niet vertaalbaar is
in het Frans.’
Ik kan mij voorstellen dat Laurent bij het bedenken van de titel van het boek ook
gedacht heeft aan de constructie van zijn hoofdfiguur, Paul Bâche. Kenmerken van
verschillende personen komen in hem samen, en andere kenmerken worden weer
afgesplitst naar andere figuren, zodat inderdaad een geheel van ‘vage
deelverzamelingen’ ontstaat. Uitgangspunt is geweest, zoals we zagen, de dood van
een vriend, maar bij het schetsen van het portret van Paul heeft Laurent toch ook
vaak in de spiegel gekeken, zeker waar het de levensstijl en de denkwereld betreft.
In een interview keert Laurent zich tegen de uitspraak dat hij een Don Juan zou zijn:
‘Onzin. Ik heb wel steeds andere vrouwen, maar de oude blijven meespelen, elk in
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haar rol.’ Hetzelfde geldt voor Paul, die zelfs op Tahiti nog voortdurend in telefonisch
contact staat met de vroegere echtgenotes in Frankrijk. Paul is geen schrijver, zoals
Laurent, maar cineast. Het kenmerk van schrijverschap vinden we terug op Tahiti in
de curieuze figuur van Anne Coquet, een man (!) die weet dat hij kanker heeft en zal
sterven, en nu zijn tijd doorbrengt met het ‘verbeteren’ van beroemde romans uit de
vorige eeuw: ‘door het veranderen van bepaalde zinnen bij Balzac, bij Dumas, bij
Chateaubriand, gaf hij hun de volmaaktheid die anders ontbrak’. Alleen bij Stendhal
heeft hij nooit iets gevonden dat vatbaar was voor verbetering. Laurent staat in
Frankrijk bekend als de ‘meest Stendhaliaanse van alle schrijvers’. Zo heeft hij bij
voorbeeld een einde geschreven voor het onvoltooid gebleven Lamiel van Stendhal.
Dus, zou men kunnen zeggen, als Paul een ‘double’ is van Laurent, dan is
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Anne Coquet een ‘double’ in het kwadraat: van Paul, als kankerpatiënt, zij het een
wetende, maar bovendien van Laurent als bewonderaar van de klassieken.
Jacques Laurent is in Nederland vrijwel onbekend. Ik meen dat nog geen van zijn
boeken in het Nederlands werd vertaald, ondanks het feit dat hij voor zijn vorige
roman Les bêtises in 1971 de prix Goncourt kreeg. Hij beweegt zich ook een beetje
buiten de ‘mainstream’, en hoe kan het anders, als je vlak na de oorlog de euvele
moed had om hardhandig op te treden tegen de schrijvers van het engagement. In
Neuf perles de culture van 1952 parodieert hij schrijvers als Malraux, De Beauvoir
en Sartre, en deze laatste werd ook al onder handen genomen in Paul et Jean-Paul
uit 1951. Het maatschappelijk engagement is een levenshouding die hem duidelijk
niet ligt. Met zijn amoreel-libertijnse opvattingen kijkt hij liever terug naar schrijvers
als Stendhal, al genoemd, naar Laclos en Constant, en ook qua stijl lijkt hij verwant
aan deze schrijvers. Hij schrijft een zeer helder, lichtvoetig en elegant Frans, en is
af en toe heel geestig, ook al door de parodistische talenten die hij bezit. Dat hij naast
het ‘serieuze’ werk ook onder het pseudoniem Cécil Saint-Laurent populaire romans
schreef als Caroline Chérie en vier delen Hortense, ach, het pleit alleen maar voor
de levendigheid van zijn geest.
Uit het voorgaande blijkt al dat ik Les sous-ensembles flous ondanks de lengte het boek telt vijfhonderd pagina's - bijna in een adem heb uitgelezen, en dat overkomt
mij niet iedere dag. Het is werkelijk een alleraardigst boek, al klinkt dit misschien
wat oneigenlijk voor een verhaal over een man die gaat sterven. Het ware te wensen
dat een uitgever eindelijk de kans aangrijpt om de Nederlandse lezer kennis te laten
maken met het werk van Jacques Laurent.
■

Gorki's vrienden
Vervolg van pagina 12
Over de vrouw van Tolstoi schreef Gorki een opstel waarin zij getekend wordt als
een vrouw die eerder leed onder haar man dan als iemand die het leven van haar man
vergalde, zoals in andere portretten van haar wel beweerd wordt. Nu, ik wil graag
geloven dat het niet bepaald prettig geweest zal zijn om met Tolstoi getrouwd te
wezen. Iemand die het vegetarisme predikt en 's nachts stiekem het bed uitgaat om
grote lappen vlees uit de provisiekast te halen en te verslinden - tja, dat moet vervelend
zijn geweest. Bovendien - al die idealisten op je landgoed! Als ik Sofia Tolstoi was
geweest, had ik ze er allemaal afgeschopt. Nee, ze heeft het, als alle vrouwen van
grote schrijvers, vast moeilijk gehad. In de hel is stellig een apart strafhoekje voor
vrouwen die zich heel erg misdragen hebben: die moeten daar tot in lengten van
dagen met een groot schrijver samenleven!
Voorts bevat Portretten nog opstellen over de toneel- en verhalenschrijver Leonid
Andrejev, over Korolenko, over de dichter Blok en over Sergej Jesenin. De laatste
drie opstellen zijn vrij kort; Gorki komt daarin niet veel verder dan het geven van
een vrij vage impressie van Korolenko, Blok en Jesenin. Het opstel over Andrejev
is langer, maar misschien toch minder interessant dan die over Tsjechov en Tolstoi.
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Of komt dat omdat Andrejev achteraf gezien niet zo'n interessante schrijver was? Of
begreep Gorki weinig van hem omdat Andrejev fel anti-communistisch was? In het
algemeen kan worden gezegd dat Gorki lezenswaardige portretten schreef, maar dat
hij geen talent had voor boosaardigheid, voor gossip, voor details die iemand in een
minder goed daglicht kunnen stellen. Het is moeilijk geloof te hechten aan
hooggestemd geschreven portretten waarin de geportretteerden zich uitsluitend van
hun goede kant laten zien. Wat er in Gorki's portretten ontbreekt is wat Tolstoi wel
had toen hij over Dostojevski opmerkte: ‘Hij was een bijzonder onbeheerst mens,
als hij driftig werd kwamen er knobbels op zijn kale schedel en begonnen zijn oren
te bewegen.’ Kijk, zoiets - misschien helemaal niet waar - blijft je bij. Je ziet die
bewegende oren voor je. Bij Gorki, en daarom ontbreekt er iets in deze portretten,
bewegen de oren niet. ■

ACROBATIEK
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Homerus en Mick Jagger
De Erwin-verhalen van Joyce & Co
Erwins echo door Joyce & Co Uitgever: De Arbeiderspers, 167 p., f29,50
Tom van Deel
Toen Michael van Mander, deel twee van de Erwin-trilogie, uitkwam, schreef Joyce
& Co een ‘Zendbrief voor de lezers’ die in tweehonderdvijftig genummerde
exemplaren verscheen. Overschatting van de grootte van zijn publiek is dit niet te
noemen. In de brief staat ook: ‘Erwin is niet geliefd, niet bij zijn oude vrienden en
niet bij het publiek dat zo getraind is in het modieuze rollenspel dat het slechts poses
ziet waar duchtig is geleden.’
Het lijden van Erwin, het ‘duchtig’ lijden dus, beschrijft Joyce & Co met behulp van
literatuur en dat procédé, tenminste als het zoals hier erg opvalt, wekt argwaan. De
romantisch-decadente Erwin, die zich verveelt, melancholisch is, zich verdiept in
esthetische kwesties, en leeft naar de zelfmoord toe - deze Erwin is een volstrekt
literaire figuur, wiens nagelaten geschriften Joyce & Co., zogenaamd, bewerkt en
uitgeeft.
In de nieuwe bundel met oude verhalen, geschreven vóór Erwin (1975) in 1970
en 1971 - Erwins echo wordt in de verantwoording ook gesproken van ‘de
Erwin-legende’. In zijn ‘Zendbrief’ geeft Joyce & Co voluit toe dat alles wat er in
de Erwin-boeken staat nabootsing is van ‘beelden en monumenten’ die liggen
opgeslagen in ‘het theater van mijn geheugen’.
Voor die nabootsing is Joyce & Co in de leer gegaan bij de wereldliteratuur en de
onomwonden, niet zelden pedant aandoende blijken van wedijver verhogen zijn
populariteit vermoedelijk niet. Zelf stelt hij, vanuit de hoogte, ‘het absoluut ontbreken
van concurrentie of vergelijkbare ambitie’ vast.
Ik heb destijds Erwin en Michael van Mander (1979) met buitengewoon veel
plezier gelezen. De verwerking van literaire voorbeelden, het citeren en zwaarwichtig
essayeren, stoort of verveelt wel eens, maar zodra het gezien wordt als onderdeel
van een probleem waar beide romans over handelen, is er geen enkel bezwaar tegen.
Dat probleem is, heel eenvoudig, en toch moeilijk: de tweespalt tussen leven en kunst.

Joyce & Co

Hevig-drakerig
In het eerste verhaal uit Erwins echo, ‘l'Art ou les caresses’, is de jeugdige Erwin al
direct iemand die ‘zijn leven ten dienste van de kunst’ heeft gesteld. Hij is schrijver
en leert in dit verhaal tot zijn schrik ‘de meest subtiele aller kunsten’ kennen, namelijk
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die van het genot. Door de Italiaanse femme fatale Erica, een jeugdvriendin, wordt
hij op een nacht zo buitengewoon heerlijk geliefkoosd, dat ‘principiële kwesties’ er
niet meer toe doen en hij begrijpt dat die ‘nooit ons leven meer beïnvloeden dan de
hartstochten’.
De nacht met haar op de berg is een mooi staaltje van Joyce & Co-kitsch. Erwin
en Erica staan er naakt, zij ‘in het maanlicht melkbleek’, ‘een Salambo’, erboven
‘een gejaagde lucht’. Zij brengt dan met ‘een koninklijke sierlijkheid’ ‘haar armen
achter haar hoofd’ en verzamelt ‘haar loshangende lokken’. Onvergetelijk zoals haar
borsten ‘zich spannen in het maanlicht’. De fellatio die dan volgt gaat gepaard met
storm en regen, waarbij zich ten slotte ook nog ‘de rammelende donder’ voegt.
Deze passage, geheel in de stijl van het Zigeunermeisje boven de driezitsbank,
mag dan niet tekenend voor Joyce & Co zijn - zeker niet voor het latere werk - er
wordt ondubbelzinnig naar allerlei stilistische en thematische literaire toppen
verwezen. Het zwartromantische einde, als Erwin de minnaar van Erica doodt en hij
zich vergist blijkt te hebben, want het is haar echtgenoot van wie ze veel houdt - dat
einde is hevig-drakerig. Erwin rent begrijpelijkerwijze uit dit verhaal weg om
‘handelingen te ruilen voor ideeën en liefkozingen voor kunst’.
In enkele hierop volgende verhalen krijgen we een beeld van het heden en verleden
van ‘de Firma’, zoals het nogal problematisch functionerende collectief Joyce & Co
zich noemt. De firma is rijk, althans de firma bezit veel riante behuizingen, her en
der. Daar drinken de firmanten whisky en ontvangen ze liefst blonde, maar altijd
beeldschone vrouwen. Deze levenswijze is al bekend uit de twee romans, dus ik laat
het hier maar bij. Heel veel uit Erwins echo komt trouwens bekend voor en dat klopt
ook. De verhalen zijn als voorstudies op te vatten voor het grote werk. Vooral uit
het lange ‘De tijd, de namen en de dingen’ is een en ander, vrijwel letterlijk, in Erwin
of Michael van Mander terechtgekomen. Een voorbeeld: ‘We zaten met z'n drieën
om het haardvuur en ik vertelde het Axelverhaal van Villiers de l'Isle-Adam dat me
intrigeerde om de erotische absoluutheid van de motieven van de protagonisten en
de overeenkomsten met onze verhouding.’
In Michael van Mander (252) staat: ‘Pozend zaten ze rond het haardvuur en Erwin
vertelde het Axelverhaal van Villiers de l'Isle-Adam dat hem intrigeerde om de
erotische absoluutheid van de motieven van de protagonisten en de overeenkomst
met henzelf.’
De noodlottige muze van Erwin is Martha, een prachtige vrouw, blond, die haar
haren bij voorkeur naar achteren werpt en adembenemende benen heeft, maar die
als ze aankomt, meestal komt zeggen dat ze weer weggaat. Erwin associeert haar
met ‘Marsh Mellow’ en ‘cognac’. Die twee komen in Erwin voor als het over Martha
gaat, maar ook een paar keer in Erwins echo, vgl. 22 en 96 met Erwin 355. Joyce &
Co is dus ook een eigen-tekst verwerkende firma.

Leven en kunst
Deze vroege al eerder verspreid gepubliceerde verhalen zijn natuurlijk lang niet het
beste wat Joyce & Co geschreven heeft. Ze worden kennelijk uitgegeven om de
tijdspanne enigszins te overbruggen tussen Michael van Mander en het verwachte
deel drie van de trilogie. Stilistisch is alles hier minder ontwikkeld nog en ook de
kortere adem lijkt niet bevorderlijk voor een afgewogen produkt. Sommige
formuleringen deden me denken aan van die krankzinnige dicteezinnen waarmee
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leraren het hun leerlingen soms moeilijk maken, zoals, ik verzin: de briljant
gepavoiseerde fregatten illumineerden consciëntieus de stijgende leeuweriken. Bij
voorbeeld deze passage:
‘Aan de muren komt niets te hangen want ik ben allergisch voor de handel die ze
tegenwoordig schilder- en beeldhouwkunst durven noemen. Deze kunstvormen
verdienen die naam niet en de stupiditeit van haar scheppers bevestigt elke keer weer
mijn minachting. Veeleer zouden we deze uitingen van ziekelijke geesten op hun
decoratieve wenselijkheid moeten beoordelen, maar de gedifferentieerdheid van mijn
emoties en de grilligheid van mijn retrospectieve reflecties dulden geen ongewilde
en gratuite impressies in hun karthuizercel.’
Die verliteratuurde, hautaine stijl slaat echter op sommige momenten om in zijn
tegendeel. Dan sluit Joyce & Co zich niet bij Homerus aan maar bij Jack Kerouac,
vaak in die gevallen waarin het verleden wordt beschreven, ‘dat oude on-the-road
gevoel, toen we de dingen samen deden en altijd vol beweging waren, thema's van
Parket boppend over de opritten van autostrada's’ (vgl. ook Michael van Mander,
233). Er kan dan zelfs een zin verschijnen met een apokoinou-constructie: ‘Hij strijkt
over zijn haar ogen verstarren een beetje.’
Precies in deze curieuze botsing van stijlen ligt mijns inziens de grootste kracht
van Joyce & Co. In het klein en in het groot, minder in de vroege verhalen, maar ook
daar, en in elk geval in de twee romans, vooral in Michael van Mander, lopen
Homerus en Mick Jagger hand in hand, studie vermengt zich met erotiek. De strenge
regels, de eerbied voor clichés, de behoefte aan veralgemening verkeren in hun
tegendeel en er komt vrijheid en beweging in de tekst, specifieke jeugdherinneringen
worden schitterend en met vaart verteld, alle verfijnde motto's van Rodenbach,
Edward Young, Villiers de l'Isle-Adam, Emile Verhaeren en anderen ten spijt.
Of misschien moet het niet zo gezegd, want ik bedoel juist dat de werking van
Joyce & Co's geschriften bestaat bij de gratie van deze
Vervolg op pagina 17
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De generatie die de toon aangeeft
Het stalinistisch verleden van historicus Le Roy Ladurie
Paris-Montpellier, P.C.-P.S.U., 1945-1963 door Emmanuel Le Roy Ladurie
Uitgever: Gallimard, 262 p., ± f40, - Importeur: Nilsson & Lamm
Bastiaan Bommeljé
Emmanuel Le Roy Ladurie is momenteel één van de meest bekende, om niet te
zeggen wijdvermaarde Franse historici. Zijn boeken, zoals Les paysans de Languedoc
(1966), Montaillou, village occitan (1975), en Le carnaval de Romans (1979) zijn
in brede kring op bijna ongekende wijze aangeslagen. Le Roy Ladurie werd geboren
in 1929 en zijn intellectuele rijping voltrok zich dus vlak na de oorlog in het enigszins
chaotische klimaat van de Vierde Republiek (1945-1958). Onlangs heeft hij zijn
persoonlijke herinneringen aan de ontwikkeling van zijn eigen politieke inzichten
en bezigheden in die tijd op papier gezet.
Het is een onthullend en somtijds zelfs verbazingwekkend voorbeeld van de
‘bekentenislectuur’ die de laatste jaren in Frankrijk enige furore maakt. In navolging
van bij voorbeeld Pierre Daix, Claude Roy en Dominique Desanti doet Le Roy
Ladurie zijn verleden als rigide, dogmatisch en militant lid van de toentertijd
buitensporig stalinistische Parti Communiste Français uit de doeken.
Het is in zekere zin moeilijk voorstelbaar dat de thans zo rustige, intellectualistische
en politiek afzijdige mediaevist in zijn studententijd meer dan eens met een knuppel
inhakte op tegenstanders en blindelings Stalin adoreerde, ‘de grote geniale meester
van het wereldcommunisme, de incarnatie van de krachten van de toekomst’, zoals
die toen in de officiële taal van de P.C. heette. Le Roy Ladurie heeft zijn eigen
wederwaardigheden als stalinist zeer gedetailleerd neergeschreven, maar met een
toon vol milde verbazing die de grote distantie kenmerkt tussen zijn wereldbeeld van
toen en thans.
Hij groeide op in een rechts en katholiek haute-bourgeoisie milieu in Normandië.
Terwijl de jonge Emmanuel tijdens de oorlog vol devotie het seminarie en de
padvinderij bezocht, was zijn vader korte tijd minister onder Pétain in Vichy, maar
werd later actief als maquisard. In 1945 vertrok Le Roy Ladurie naar Parijs om zich
aan een lycée voor te bereiden op de Ecole Normale Supérieure. Aldus arriveerde
de jonge katholieke provinciaal plotsklaps midden in het gistende middelpunt van
het Franse intellectuele leven. Hij maakte nu, aanvankelijk nog zeer voorzichtig,
kennis met het werk van Gide, Sartre, Camus en Vian, hetgeen een eerste aantasting
was van zijn vaste geloofsovertuiging. Hij kwam in 1949 terecht op de E.N.S. rue
d'Ulm, samen met Michel Foucault (met wie hij geen contact had), Jacques LeGoff,
Pierre Jusquin, François Furet en vele anderen die thans een vooraanstaande rol
spelen in die typisch Franse academisch geschoolde elite. Tot verbijstering van Le
Roy Ladurie bleek ongeveer een kwart van de leerlingen communistisch (nagenoeg
evenveel overigens als het vaste percentage stemmen dat de P.C.F. bij landelijke
verkiezingen behaalde). Vrijwel tegelijkertijd met zijn intrede op de Normale kwam
voor hem de schok van de overwinning van Mao op de Nationalisten in China.
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Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir tijdens het verkopen van de krant La Cause du Peuple,
mei 1970

Le Roy Ladurie liet nu zijn twijfels over de loop van het wereldgebeuren varen
en trad toe tot de Partij om zich met al zijn religieuze toewijding te scharen achter
de koers van Stalin en de Franse leider Maurice Thorez (dezelfde die al voor de
oorlog ongelooflijke staaltjes van onderworpenheid aan Moskou ten toon had
gespreid). C'était une conversion, une métanoïa; elle approchait, par brefs instants,
l'expérience mystique de la trance, weet hij zich zijn overstap te herinneren. Nu was,
zoals bekend, een zeer aanzienlijk deel van de Franse intellectuelen lid van de Partij,
zeker nadat vanaf 1947 de gaullistische Rassemblement du Peuple Français aanstuurde
op autoritaire staatshervormingen. Maar lang niet alle communistisch georiënteerden
waren zulke rechtlijnige stalinisten, zulke onvervalste lignards als Le Roy Ladurie.
Met de blindelingse onderwerping aan hogere autoriteiten die alle gelovigen zo
eigen is, ging hij op in het partijleven. Hij stortte zich in allerhande activiteiten ter
bevordering van de wereldrevolutie zoals het met zang en dans vieren van Stalins
verjaardag, het met vlaggetjes zwaaien als Thorez een redevoering hield, het leuren
met ‘L'Huma’ en het lanceren van lastercampagnes tegen ‘flics des impérialistes’,
‘policiers du capitalisme’, ‘agents américaines’ als Tito, Slansly, Rajk en zo nog
wat meer renégates. Maar Le Roy Ladurie vond in de Partij en speciaal in zijn ‘cellule’
ook een geborgenheid en kameraadschap, en een samenballing van links intellect
die stimulerend werkte. Men mag niet vergeten dat in een economisch en politiek
desintegrerend Frankrijk (de vijftien maanden van de coalitie van Mollet in 1956-57
was de langste regeringsperiode in de Vierde Republiek), dat kampte met een
onverwerkt oorlogsverleden, voor velen de P.C.F. als het enige linkse alternatief
gold.
Rond 1955 begon Le Roy Ladurie echter te twijfelen. Hij was weg uit Parijs,
aanvankelijk als leraar aan een lycée in Montpellier, later als militair in Duitsland,
waar zijn rooskleurige beeld van de DDR aan het wankelen werd gebracht. Terug in
Montpellier in 1956 was hij nog actief in de voor de communisten glansvol verlopende
verkiezingen en stond hij vooraan bij enkele ‘manif's’, die niet zelden uitliepen op
kloppartijen met de gendarme. Maar Le Roy Ladurie behoorde nu in de
provincieplaats tot de elite. En bij charges werd de elite, communistisch of niet,
ontzien door de politie. Niet langer haalde hij als een ware kameraad un oeil au
beurre noir (blauw oog) door een tik met zo'n beruchte matraque.
Maar 1956 was boven alles het jaar van de mondiale communistische verwarring:
de onthullingen over Stalin, de opheffing van de Kominform, de rehabilitatie van
alle vroeger zo perfide geachte Titoïsten na Chroesjtsjows bezoek aan de Joe-
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goslavische leider het voorafgaande jaar, al die ingrijpende gebeurtenissen volgden
elkaar in snel tempo op. Na de Russische inval in Hongarije leverde Le Roy Ladurie
zijn lidmaatschapskaart in en zwoer het communisme af: een tweede geloofsbreuk
had zich in zijn leven voltrokken. Hij sloot zich vervolgens nog wel aan bij de nieuwe
confederatie van socialistische groeperingen, de Parti Socialiste Unifié, waar hij zich
vooral beijverde tegen de oorlog in Algerije. In 1963 haalde Fernand Braudel,
toentertijd de grote man van het tijdschrift Annales, hem naar Parijs voor een post
aan de Ecole pratique des hautes études. Sedertdien heeft Le Roy Ladurie zich
volledig overgegeven aan de wetenschap en grote afstand genomen van alle politiek
engagement (hoewel hij tegenwoordig Miterrand wel uit de verte steunt).

Nostalgie
Le Roy Ladurie heeft zijn eigen gedragingen met aanzienlijke nauwkeurigheid
neergeschreven, hoe onsmakelijk sommige details van de stalinistische koers ook in
Frankrijk geweest mogen zijn. Maar het boek wordt beheerst door een afstandelijk
gevoel voor humor, en soms zelfs een zweem van nostalgie. Wat evenwel voor hem
nu precies de aantrekkingskracht was van het rigide stalinisme, blijft toch enigszins
duister. ‘Het raadsel is niet opgehelderd,’ bekent hij ook zelf.
Het ligt echter (zeker na de ervaringen van de jaren zestig) voor de hand een grote
mate van coherentie te zien in het katholicisme van zijn jeugd en het stalinisme van
zijn adolescentie. Beide geloven vertonen eenzelfde autoritair-hiërarchische opbouw,
gelijksoortige obscurantistische rituelen en absolutistische mythen. Naast deze
continuïteit was er natuurlijk tegelijkertijd het aspect van de radicale breuk met de
traditionele opvoeding. Dit samengaan van continuïteit en breuk maakt de
stalinistische periode van Le Roy Ladurie tot een waarlijke rite de passage.
Met het schrijven van dit tamelijk interessante boekwerk heeft Le Roy Ladurie
een duidelijke stap gezet op weg naar de intellectuele geschiedenis van de generatie
die vlak na de oorlog tot haar geestelijke wasdom kwam. Het is juist deze generatie
die momenteel op velerlei gebied in het Franse culturele, wetenschappelijke en
politieke leven de toon aangeeft.
■

Homerus en Mick Jagger
Vervolg van pagina 15
tweespalt tussen leven en kunst. Die twee worden verzoend in de tekst, de ‘benen
bruin en in de actie vaak tot aan het broekje zichtbaar’ van Martha staan daar in nauw
verband met het ‘vraagstuk of de kunst die hij wel als het streven naar schoonheid
wilde definiëren, belangrijker was dan de regels waaruit die kunst bestond’. Irritant
kan ik zo iets niet vinden, vaak integendeel spannend, geil, geestig, kitscherig, droevig
of scherpzinnig. Erwins echo lijkt me overigens niet het boek dat het getal der Joyce
& Co-fans zal opvoeren boven de tweehonderdvijftig. Erwin en Michael van Mander
komen eerst, dan komt Erwins echo, al ligt het chronologisch anders. De verhalen
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zijn addenda bij de romans, al vertellen ze ook over levensfasen van Erwin die tot
dusver in de romans nog niet uitvoerig beschreven zijn.
■

Treurige lotgevallen
Vervolg van pagina 9
heeft: Jugendstil, decadentie, neoromantiek enzovoort. De beste oplossing om deze
neurose te bestrijden lijkt me om een literaire Linnaeus te benoemen die eens en voor
altijd vaststelt hoe de literatuur ingedeeld moet worden. De literatuurhistorici beloven
elkaar daarna dat ze hierover nooit meer zullen ruzie maken.
In het laatste hoofdstuk legt Anbeek een verband tussen de naturalistische roman
en de laatnegentiende-eeuwse maatschappij. Hij trekt een aantal grote lijnen en doet
een paar veronderstellingen. Wat mij betreft had hij best wat dieper op een aantal
punten kunnen ingaan. Daar staat tegenover dat hij verschillende stimulerende
suggesties doet voor verder onderzoek.
Het is jammer dat door Anbeek het naturalistische drama totaal niet besproken
wordt, evenals de zo belangrijke relatie naturalismeschilderkunst. Misschien kunnen
daar in de Synthese-reeks, waarin ook Anbeeks boek verscheen, aparte monografieën
aan gewijd worden.
■
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Met straffe hand geregeerd geluk
De utopieën van Stiblin, Fourier en Schiller
Literarische Utopie-Entwürfe Herausgegeben von Hiltrud Gnüg Uitgever:
Suhrkamp, 337 p., ± f22,50
Cyrille Offermans
Een utopie is in het dagelijks taalgebruik hetzelfde als een onmogelijkheid. Een
utopist is een wereldvreemde fantast. Die woorden hebben doorgaans een uitgesproken
pejoratieve betekenis, niet alleen in de volksmond, ook bij wetenschapsmensen als
Ralph Dahrendorf en Karl Popper. In de wereldvreemdheid van de utopist vermoedt
men een moeilijk grijpbaar gevaar. Terecht.
Utopieën hebben altijd geheel of gedeeltelijk haaks gestaan op de heersende
maatschappelijke orde; in het bewustzijn van de bestaande onvolkomenheden hebben
utopische schrijvers steeds dromerig gesleuteld aan ontwerpen die daarvan bevrijd
waren. Die onvolkomenheden hadden uiteraard telkens een ander karakter, vandaar
dat de inhoud van het utopiebegrip vanaf de zestiende-eeuwse staatsutopieën
voortdurend aan verandering onderhevig is geweest. De onlangs verschenen
verzameling Literarische Utopie-Entwürfe geeft daarvan een goed beeld.
De titel van dat boek is niettemin bedrieglijk: je zou een bloemlezing van literaire
teksten verwachten, terwijl het - afgezien van een paar afsluitende gedichten - gaat
om essays over historische, filosofische, politieke en literaire onderwerpen. Enigszins
problematisch is de titel ook voor zover die suggereert dat utopische ontwerpen steeds
tot het onwetenschappelijke en onpraktische rijk van de literatuur behoord hebben.
Dat is namelijk niet het geval. Nog in de eerste helft van de achttiende eeuw werden
eiland-utopieën uit de beide voorafgaande eeuwen niet onder de literatuur maar onder
de staatswetenschappen gerangschikt. Die status hebben ze trouwens nog in Friedrich
Engels' schets van De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap
(1882). Naast de wederdopers, Thomas Münzer en Babeuf worden de utopische
schilderingen van ideale samenlevingen uit de zestiende en de zeventiende eeuw
door Engels beschouwd als voorlopers van het proletariaat. Nog meer geldt dat
uiteraard voor de sociale utopieën van Saint-Simon, Fourier en Owen uit het begin
van de negentiende eeuw. Onder een ‘fantastisch omhulsel’ ziet Engels daar al ‘de
geniale gedachtenkiemen en ideeën’ die Marx, toen de klassentegenstelling eenmaal
in voldoende mate was uitgekristalliseerd, ‘wetenschappelijk’ kon verwerken.
Opvallend is het hoe positief Engels zich daarbij uitlaat over iemand als Fourier,
die door Kolakovski niet ten onrechte werd getypeerd als een ‘weergaloos fantast
en fanatiek zonderling’. Ging het bij Morus, Bacon en Campanella om een ‘ascetisch,
aan Sparta verwant communisme dat iedere levensgenieting uitbande’, bij Fourier
is er eerder sprake van een aan Rabelais herinnerende overdaad en vrijgevochtenheid.
Fourier was tegen elke vorm van eenzijdigheid, tegen de plundering van de natuur
(in 1822!), tegen het gezin en het monogame huwelijk, voor kosteloos onderwijs,
voor de volledige gelijkstelling van de vrouw, voor seksuele vrijheid en voor het
bordeel. Voor al deze zaken, alsmede voor Fouriers satirische kwaliteiten had Engels
grote waardering. Niet zo verbazingwekkend: Fouriers anti-ascetische pleidooi voor

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

een alzijdige ontwikkeling van de persoonlijkheid en voor een ‘resurrectie van de
natuur’ vormt in een wat zwaarder, hegeliaans idioom eveneens de kern van het
jeugdwerk van Karl Marx. Dat die filosofische en utopische dimensies in het
wetenschappelijke marxisme volledig zijn opgelost in pure ontwikkelingswetten zou
voor het socialisme funeste gevolgen hebben. Het heeft ervoor gezorgd dat het
marxisme kon verworden tot een heilsleer waarmee allerlei ‘noodzakelijke’
ontwikkelingen konden worden ‘voorspeld’, respectievelijk gelegitimeerd. Twijfels
over het collectivisme, de discipline en erger ten tijde van Lenin, Stalin en Mao
werden door menigeen weggewuifd als kleinburgelijke sentimenten: wat stelt het lot
van het individu nu voor in vergelijking met zoveel moois?

Charles Fourier

Stiblin
In de tijd dat de utopie door de wetenschap werd terechtgewezen als uiting van
onvolgroeidheid (van de burgerlijke maatschappij, van ‘de mens op weg naar
volwassenheid’), verdween het utopische denken toch niet zonder meer. Zij het
doorgaans onder een andere naam overleefde het in de moderne kunst. Misschien is
die ‘literarisering’ van de utopie er de reden van dat nu ook de vroegste utopieën
vaak als literatuur worden gezien. Verschillende opstellen in Literarische
Utopie-Entwürfe maken duidelijk hoe onterecht dat is. Het instructiefst is wat dat
betreft de bijdrage van Bernhard Kytzler over ‘Stiblins Seligland’.

Robert Owen

Johann Gaspar Stiblin (of Stiblinus) is een zestiende-eeuwse Duitse humanist,
wiens werk pas kort geleden ontdekt is; in het monumentale utopieënboek van Ernst
Bloch, Das Prinzip Hoffnung, blijft het nog onvermeld. Het gaat daarbij in hoofdzaak
om een tweetal boeken, die in 1555 in één band zijn verschenen: een opvoedingsboek
voor meisjes, Coropaedia, en een bericht over de republiek Gelukshuizen,
Commentariolus de Eudaemonensium Republica. Die republiek is gevestigd op het
eiland Macaria, een eiland waarvan ook al bij Morus sprake was. Het zou dicht bij
zijn eigen Utopia moeten liggen. Toch is er - zoals Kytzler overtuigend
beargumenteert - van een aanwijsbare invloed van Morus' op Stiblins utopie geen
sprake.
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Friedrich Schiller

Waar droomde zo'n humanistische geleerde van nog geen dertig jaar nu van? Het
moge eerder achttiende-eeuws klinken, maar Stiblin droomde van een perfect
opvoedingssysteem. Dat moet men overigens niet alléén toeschrijven aan zijn Duitse
natuur, de opvoeding had de warme belangstelling van zowat alle humanisten van
zijn tijd. Erasmus bij voorbeeld publiceerde in 1530 een opvoedingsboek voor jongens,
De civilitate morum puerilium. (In zijn geschiedenis van de etiquette, in het eerste
deel van Über den Prozess der Zivilisation, zou Norbert Elias dit boek van Erasmus
als een van zijn belangrijkste bronnen gebruiken.) Stiblin gaat in zijn utopie wel een
stapje verder dan Erasmus: wat de jeugd te doen en te laten heeft is in de marmeren
muren van al zijn gelukshuizen gebeiteld! Uitgelachen wordt de oude geboorteadel,
die baadt in weelde
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maar voor het heil van de staat niets behoorlijks uitricht. Stiblin wil harde werkers,
sterke kerels die op eigen kracht wat willen bereiken, geen luie lieden die er maar
zo'n beetje de kantjes aflopen. Stiblin is tegen drankzucht, luxe en obscene praat;
losbolligheid wordt op Macaria zwaar gestraft (ook bij Morus stond er op echtbreuk
al slavernij), ja zelfs het maken van reizen is taboe: de ‘bevlekking door vreemde
zeden’ zou de ondergang van de staat kunnen inluiden. Dit geluksland, kan men
concluderen, wordt met straffe hand geregeerd, daar komt geen woord Rabelais bij
kijken. In het algemeen stond trouwens in Duitsland de verplichtende moraal, niet zoals in Frankrijk - het geluk in het centrum van de utopische belangstelling. Op het
hoogtepunt van de Verlichting schrijft Kant in zijn Kritik der praktischen Vernunft
(1788) dat hij niet wil ‘dat men zijn aanspraken op geluk opgeeft, maar dat men daar,
zodra er sprake is van plicht, in het geheel geen rekening mee houdt’. Bij Stiblin was
het al niet anders.
Stiblins utopie is in menig opzicht exemplarisch voor alle staatsutopieën uit die
tijd. Eerder dan om zuiver literaire fantasieën gaat het om praktisch gerichte boeken.
De nieuwe stand, de burgerij, had geen boodschap meer aan de onveranderlijke, door
God gewilde standenmoraal van de middeleeuwse orde, maar een nieuwe, aan de
veranderde omstandigheden aangepaste moraal moest nog ontwikkeld worden. Dat
hebben mensen als Stiblin, Campanella, Andreae, Comenius en Bacon gedaan. Hun
utopieën bevatten praktische en morele richtlijnen voor een nieuw soort, door de
burgerij gedomineerd leven. Interessant materiaal bevat in dit verband een artikel
van Jörg Jochen Berns over de manier waarop utopische boeken in het Duitsland
van de zestiende eeuw functioneerden.

Morele maximen
De eerste Utopia-vertaling in een volkstaal (het Duits) stamt van 1524, acht jaar na
de oorspronkelijke publikatie in het Latijn: Von der wunderbarlichen Innsel Vtopia.
Dat het bij Morus om een fictief eiland ging was de vertaler, een zekere Cantiuncula,
echter ontgaan, mede omdat hij bij gebrek aan kennis van het Grieks de ironie in
Morus' naamgeving niet doorzag. Maar geen lezer die dat in de gaten had (vrijwel
niemand kende Grieks, slechts vijf procent van de bevolking kon lezen.) In de stroom
utopische geschriften, die deze vertaling uitlokte, wordt het fictieve karakter van de
beschreven staten meestal wel vermeld, maar van veel belang is dat niet. Voor de
lezer van de boeken van Stiblin, Campanella, Bacon en al die andere utopisten moet
het zonder meer duidelijk zijn geweest dat de politieke en morele maximen die men
- als in Mao's China - overal op de muren had geschreven, gebeiteld of (in allegorische
vorm) geschilderd voor hém bestemd waren.
Berns verdedigt de stelling dat het minder radicale karakter van de utopieën vanaf
die van Stiblin gecompenseerd wordt door een toename van het pedagogische én het
wetenschappelijke element: de utopie moest praktisch worden. In welke richting dat
moest gebeuren, is misschien wel het onverbloemdst geformuleerd door de auteur
van de Christianopolis-utopie, de protestantse theoloog en natuurwetenschapper
Andreae. Hem ging het, zo schrijft hij in de opdracht van zijn boek, om een fusie
van de protestantse ethiek met de nieuwste wetenschappelijke en technologische
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kennis- en arbeidsprincipes; het handwerk moest, ter wille van de produktiviteit,
wetenschappelijk worden georganiseerd, en daarvoor was natuurlijk een opvoering
van de arbeidsdiscipline noodzakelijk - dat was de onverholen doelstelling van deze
utopische pedagogie.
Als die vroegburgerlijke utopie werkelijkheid is geworden en het geluk van allen
met machinale perfectie wordt georganiseerd, krijgt het utopische denken een andere
richting: tegen de mechanisering van het leven. Gebruikten de Franse materialisten
(La Mettrie, Vaucanson) het woord ‘machine’ in kritisch-atheïstische,
vrijheidslievende zin als metafoor voor onder meer het menselijk lichaam, figuren
als Lenz en Schiller richtten zich uit naam van diezelfde vrijheid tégen de machine.
Voor hen was de machine het beeld bij uitstek voor een eentonig, geestdodend en
met uiterste precisie door externe krachten gestuurd leven. Vooral de ‘Utopische
elementen in Schillers esthetische antropologie’ (zoals de bijdrage van Walter
Hinderer aan deze bundel heet) zijn in dit opzicht van belang: ze lopen namelijk
vooruit op de impliciet-utopische dimensie van de moderne literatuur. Friedrich
Schiller was niet langer geïnteresseerd in maatschappelijke ontwerpen, hij richtte
zijn aandacht op het individu. Antropologische veranderingen zag hij als voorwaarde
voor politieke en maatschappelijke veranderingen, niet andersom. Hij stond een
esthetische opvoeding voor die enerzijds (om met Freud te spreken) was gericht op
een emancipatie van het realiteitsprincipe, anderzijds op ‘de totaliteit en de harmonie
van alle menselijke vermogens’. Modern aan die doelstelling is vooral dat Schiller
het bereiken van die harmonie tussen vorm en inhoud, lichaam en geest, gevoel en
verstand bindt aan het ogenblik. Het gaat om wat hij noemt een ‘problematisch’ doel,
een ‘ideaal’, niet om een situatie die op enigerlei wijze blijvend en risicoloos voor
iedereen toegankelijk zou zijn. De ‘extatische ogenblikken’ waarin mensen zich als
‘volkomen’ kunnen ervaren, vereisen oefening en speelwoede. In het esthetische
spel kan men worden bevrijd van alle dwang, ‘zowel in fysieke als in morele zin’,
zegt Schiller.
Het is niet zo moeilijk om van hieruit lijnen te trekken naar de epifanieën van
Joyce, de ‘écriture automatique’ van de surrealisten, ja naar de eigentijdse
experimentele literatuur als zodanig. Jammer genoeg gebeurt dat in deze bundel
nauwelijks of niet, de eigentijdse literatuur komt er nogal bekaaid van af. Er is een
artikel over een paar na de derde wereldoorlog spelende romans van Arno Schmidt
en een artikel over de ondergangspoëzie van Enzensberger, maar daar blijft het wel
zo ongeveer bij. Ondanks de aandacht voor Schiller heeft de samensteller van
Literarische Utopie-Entwürfe onder een utopie toch blijkbaar vooral een
toekomstgerichte (maatschappij)visie verstaan. De in het voorwoord geciteerde
constatering van Valéry dat de toekomst niet meer is wat die geweest is, heeft de
samensteller er bovendien toe gebracht het accent te leggen op de geschiedenis; daar
valt dan in elk geval uit te leren welke vormen van utopisch denken tegenwoordig
werkelijk gevaarlijk zijn. ■

ALPINISME
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Fantomen van de verbeelding
Hammacher en de fantasie in de kunst van Blake tot Dali
Phantoms of the Imagination Fantasy in Art and Literature from Blake
to Dali door A.M. Hammacher Uitgever: Abrams, New York Importeur:
Abrams, Aerdenhout-Bentveld, 364 p., ± f135,Frans Boenders
Met een ontzagwekkende eruditie en een aan roekeloosheid grenzende durf heeft de
Nederlandse kunstcriticus A.M. Hammacher tientallen schilders en schrijvers uit
verschillende tijdsgewrichten en behorend tot zeer uiteenlopende stijlen in een
schitterend verzorgd, in New York uitgegeven boek bij elkaar gebracht. Wat deze
figuren verbindt, is de spookachtigheid van hun picturale en literaire werelden.
Het zijn visionairs, dromers en bezetenen, decadenten en symbolisten, surrealisten
en dadaïsten - maar ook classicisten en romantici, naturalisten en neo-impressionisten.
Het zijn kunstenaars voor wie de alledaagse realiteit niet bindend is maar ten hoogste
een aanleiding tot artistieke en psychologische manipulatie.
De voorloper van de moderne roman, Eduard Dujardin, schreef over zijn
leermeester Mallarmé: ‘De buitenwereld was louter theater dat kon worden opgevoerd
of afgevoerd, zoals het de dichter beliefde.’ Deze uitspraak geldt in feite voor alle
schrijvers en schilders uit Hammachers boek. ‘De fantasie in de kunst en de literatuur
van Blake tot Dali’, zoals de ondertitel van Phantoms of the Imagination luidt,
overstijgt de schoolse schema's van stijlen en chronologische indelingen. De zuiver
historische benadering van de kunst heeft inderdaad weinig oog voor, en inzicht in,
de naar binnen gerichte blik van Blake, De Quincey, Mallarmé, Khnopff en Tanguy.
De wegen die deze artiesten bewandelden zijn niet vatbaar voor een zuiver rationeel
betoog. Het is niet voldoende ze te analyseren. Het is Hammachers overtuiging dat
deze door hun spookbeelden achtervolgde figuren uiteindelijk onderling verwant
zijn doordat ze zich allen hebben laten leiden door het onbewuste.
Het ligt niet in de bedoeling van dit boek de mechanismen van het onbewuste, dat
in de enkele tientallen behandelde schrijvers en schilders aan het werk is, te
onderzoeken. Dat is de taak van de psychoanalyse, de semiologie en de psychokritiek.
Hammachers werk heeft niet de pretentie revolutionaire inzichten aan het licht te
brengen. Het wil vooral aantonen dat de Europese kunst sedert het einde van de
achttiende eeuw een ontzaglijk rijke en veelzijdige verbeeldingswereld tot
ontwikkeling heeft gebracht. Geen geweeklaag dus over het gestadige verval der
kunsten, geen gejammer ook over het ontbreken van criteria om de moderne kunst
te beoordelen. Integendeel, de auteur geeft blijk van een positieve instelling ten
aanzien van kunstuitingen die aan de rationele controle geheel en al schijnen te
ontsnappen.

Psychische laag
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Het concept ‘beeld’ staat centraal in dit boek. Voonbordurend op het woord van
Sartre dat ‘het bewustzijn eeuwig is omgeven door een optocht van spookbeelden’,
onderscheidt Hammacher in zijn inleiding deze beelden duidelijk van de andere
bewustzijnsinhouden: ‘Het scheppen van beelden is een bewustzijnsproces dat los
staat van het denkproces. Niet enkel het onbewuste is actief, ook de buitenwereld die
voortdurend de mens tekent en zijn sociaal ik beïnvloedt. Het is mogelijk om evenveel
belang te hechten aan het maatschappelijke ik van de kunstenaar - zijn leven in de
wereld - als aan de onbewuste of halfbewuste innerlijke wereld vanwaaruit zijn
creativiteit oprijst. In sommige gevallen beschouwt men de innerlijke wereld als
belangrijker, maar dat is een te sterke beklemtoning die ertoe dient het werk van een
kunstenaar te interpreteren. Zo gezien bestaat er een affiniteit tussen de literatuur
en de visuele kunsten die afkomstig is uit een diepere psychische laag, in weerwil
van de klaarblijkelijke contradicties tussen beide disciplines. Deze psychische
structuur, die vorm noch inhoud bezit, lijkt in de beste literatuur en kunst
betekenisvoller dan esthetische kenmerken.’ Dit citaat legt meteen het zwakke punt
van Hammachers essay bloot: zijn vaagheid. Hoe breed zijn kennis van de Europese
literatuur en kunsten ook is, een precies kader om zijn informatie in te vatten
ontbreekt. Phantoms of the Imagination is niet meer, maar ook niet minder, dan een
unieke verzameling figuren, en vooral beelden, uit de afgelopen tweehonderd jaar
Westeuropese kunst.
De auteur begint zijn overzicht met een aantal schrijvers en schilders die het
rationalisme van hun tijd probeerden te doorbreken, het irrationele zochten (indien
men dat verkiest: door het irrationele werden achtervolgd) en het in sommige
opzichten zelfs cultiveerden: Coleridge, Blake, Fuseli, De Quincey en Emily
Dickinson. In een van zijn vele, en vaak wat al te snelle rapprochements ziet
Hammacher een overeenkomst tussen het schrijven aan Frankenstein door Mary
Wollstonecraft Shelley en het schilderen aan Het vlot van de Medusa door Théodore
Géricault; beide artistieke activiteiten deden zich voor in 1818. Met dezelfde
onverschrokken blik moéten de preromantiek, het illuminisme en de Verlichting in
elkaar grijpen om te leiden naar de Franse revolutie. Het beroemde doek van David,
De dood van Marat, krijgt in dat licht een cruciale betekenis.

René Magritte, Le vovageur, 1937

Minder interessant lijken mij, althans wat het tekstgedeelte betreft, de hoofdstukken
over de symbolisten, de prerafaelitische beweging en het oriëntalisme. Talrijke clichés
over deze fascinerende stromingen in de literatuur en de plastische kunst worden er
zonder interne kritiek geventileerd. Zo velt de auteur het ongegronde maar vaak
beluisterde oordeel over John Ruskin: hij was niet creatief. Toch schreef Ruskin
boekdelen vol belangwekkende essays en maakte hij geïnspireerde
architectuurschetsen.
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Stukken persoonlijker is het hoofdstuk waarin onder meer de Belgische meesters
Paul Delvaux, Maeterlinck, Fernand Khnopff, James Ensor en George Minne samen
met de Noor Edvard Munch worden besproken. Hammacher geeft een wat
onduidelijke verklaring van Delvaux' doek Pygmalion uit 1939, maar toont wel de
onmiskenbare relatie aan met de Griekse beeldhouwkunst. Delvaux wil, net als de
oude Grieken, het gevoel voor de schoonheid van het lichaam aanscherpen. Het is
een gevoeligheid voor het stoffelijke - vandaar ook Delvaux' aandacht voor
architectuur, ruïnes en andere stenenconstructies. Ook de vaag uitnodigende gebaren
van zijn vrouwelijke naakten stimuleren onze tastzin en roepen de gestes van de
waardige Griekse en Romeinse retoren op. Hammacher vergelijkt het gebaar waarmee
de vrouwelijke personages van Delvaux' doeken een roos plukken met de betekenis
die aan hetzelfde gebaar wordt gegeven in Aurélia van Gérard de Nerval.

Verstening
Vernieuwend is het hoofdstuk gewijd aan twee Russen, de jong gestorven schrijver
en schilder Mikhail Yurievich Lermontov en Mikhail Alexandrovich Vrubel, wier
werk nauwelijks buiten het land van herkomst bekend raakte. De schilder Vrubel
visualiseerde de literaire demonen van Lermontov; hij was bovendien een fenomenaal
intellectueel, jurist, polyglot en muziek- en theaterkenner. Als de bewust
anti-harmonische, onrustige schilder van de moderne getourmenteerdheid hield
Vrubel niet van de Westeuropese symbolisten. Die waren volgens hem te zeer
socialistisch-anarchistisch gericht, of ze zochten hun heul bij het katholicisme
(Huysmans). Vrubel vormde de antipode van zuiver classicistische tijdgenoten als
Puvis de Chavannes en van verbasterde, would-be classicisten als Böcklin. Met zijn
vorm- en kleurexpe-
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rimenten greep hij vooruit op de twintigste eeuw.

Alfred Courmes: Ulyssus, of ik heb mijn jeugd slecht besteed, 1962

René Magritte. Foto van Duane Michals

Hammacher is op zijn best in de wereld van het surrealisme, waarmee hij al
decenniën lang vertrowd is (bij dezelfde Amerikaanse uitgever verscheen van hem
een boek over Magritte). In de beelden van de surrealisten ontwaart hij een
tegenstelling tussen het harde (de steen) en het zachte (de bloem). Het is een
fascinerend spel van aantrekking en afstoting. Nu eens wordt de afgebeelde wereld
gekenmerkt door petrificatie, dan weer door verslapping. Volgens Hammacher is de
verstening ‘het diepste symbolisme van de 20ste eeuw’.
Bij Magritte en de metafysische schilder Giorgio De Chirico is vaak van die
‘verstening’ sprake: men heeft maar te denken aan Magritte's overbekende Domein
van Arnheim waarin de op de besneeuwde rots torenende arend steen is geworden
met de bergwand, en aan de talrijke half klassieke, half kubistische, door de mens
verlaten pleinen van De Chirico met hun stenen beelden en hun scherpe
slagschaduwen. Ook in Delvaux' doeken zijn de stenen beelden en de ceremoniële
verstarring legio. Verslapping vindt men natuurlijk vooral bij Dali (ook wel bij
Tanguy, vind ik), tot het extreem plooibare toe. Men denke hier aan de slappe
zakhorloges die als vodden over een boomtak hangen en, zoals in Slaap en Het
raadsel van het verlangen: mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, aan de
monsterachtige vormen en figuren die ondersteund moeten worden als evenzovele
tastbare manifestaties van impotentie.
De jongere broer van De Chirico, de schrijver en schilder Alberto Savinio, krijgt
in mijn ogen een overdreven aandacht. Vooral als schildertekenaar staat Savinio
terecht in de schaduw van De Chirico, al leent zijn wereld van de halsstarrige
herinnering met zijn soms monsterachtige voorstellingen zich goed voor Hammachers
thema van de fantomen. Vaak stelde Savinio nauwelijks menselijke gestalten voor,
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daarmee de metamorfose van mens tot dier, of omgekeerd de overgang van dier naar
mens aangevend. Als notoir tegenstander van de psychoanalyse en de droom nam
Savinio een geïsoleerde plaats in de Parijse surrealistische beweging in.
Dat was ook het geval met René Magritte die na een weinig bemoedigende tijd in
Parijs voorgoed naar Brussel terugkeerde. Magritte voelde niet alleen weinig voor
de leer van Freud en de droomwereld maar wees tevens elke spiritische, occulte en
spiritualistische benadering af. Hij wilde een materialist zijn en had in dat opzicht
weinig boodschap aan het onbewuste en de daarop gebaseerde surrealistische
technieken zoals de écriture automatique. Magritte schiep een tijdloze en dus ook
a-psychologische, amorele wereld. Wel beeldde hij de simpelste, stoffelijkste dingen
uit de gewone wereld met een doordeweeks realisme af in zijn schilderijen. Maar hij
doorbrak de samenhang van de leefwereld doordat hij de voorwerpen zonder pardon
van hun context scheidde. Dat was zijn revolutie, zijn omwenteling van de bestaande
verhoudingen: de connecties die de dingen tot een wereld maken resoluut doorknippen.
Zo wierp hij vragen op die onze zelfgenoegzaamheid ernstig ontredderen. Zo bracht
hij zijn kijkers op de avontuurlijkste sporen. Max Ernst schreef over hem: ‘Hij verlicht.
Hij verkracht methodisch, zonder een spier te verrekken.’ Dat laatste lijkt me onjuist.
Meer dan welke andere surrealist ook werd Magritte ongetwijfeld gedreven door de
bevrijdende lach van hem die de dood tegelijk vreest én misprijst - men hoeft de
foto's van Magritte met zijn Brusselse vrienden maar te bekijken. Zeker is ook, dat
Magritte met een uiterste consequentie het woord van Lautréamont in beelden heeft
omgezet: ‘de toevallige ontmoeting van een naaimachine en een paraplu op een
snijtafel’.
Het surrealisme is de kunst van de (materiële) ontmoeting. Voorwerpen worden
bij elkaar gebracht en verwekken de schok van het nieuwe. Aldus wordt het
scheppende en verbeeldende proces in beweging gebracht - tot de hallucinatie toe.
Het beeld als ontmoeting van voorwerpen maakt een ongekende energie vrij.
Bachelard geeft het antwoord op de vraag waarom beelden die vrijmakende kracht
bezitten, ze zijn immers ‘de primaire psychische krachten, ze zijn sterker dan
gedachten en werkelijke ervaringen’. Ook Max Ernst beoefende het dépaysement
systématique, het uit de context halen, het geografisch, psychologisch of mentaal
verplaatsen van voorwerpen met het oog op een ongewone ontmoeting. Naar dat
laatste haakten niet alleen de surrealisten: ook Baudelaire, Van Gogh, Jules Michelet
en Klinger zochten met opzet bevreemdende, revelerende, schokkende of bevrijdende
ontmoetingen op straat. In dat verband is de reeks etsen die Max Klinger in 1878
over een op straat opgeraapte dameshandschoen maakte exemplarisch. Een
allersimpelst voorwerp ontpopt zich tot een fantoom, een spookbeeld dat de demonen
van het onbewuste loslaat. Klinger leverde het bewijs dat een handschoen een
belangrijker boodschap kan bevatten dan een roman, een geleerd tractaat of een
religieus geschrift.
De surrealistische schilder Yves Tanguy levert met zijn betoverende maar in de
werkelijkheid onbestaande landschappen het bewijs dat de antinaturalisten en de
anticlassicisten gelijk hadden: geen kunst naar de natuur, maar de kunst als model
voorgehouden aan de natuur. Het zijn landschappen met een lage horizon, lege
vervluchtigende vlakten, de oneindigheid die alles in zijn greep houdt.

Christo
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Met de surrealisten zijn echter nog niet alle fantomen losgelaten. L'expérience
continue! De Amerikaanse kunstenaar Joseph Cornell, die zijn wereld letterlijk in
een doosje had, leunde sterk aan bij de surrealistische zienswijze. Hammacher vindt
ook dat de Bulgaarse artistieke inpakker Christo tot de uitlopers van het surrealisme
behoort. Hij heeft grote woorden van lof voor de man die hele stukken van de wereld
inpakte: ‘Het is een schande dat Edgar Allan Poe niet in staat was om deze grote
vlucht van de verbeelding te zien. In Christo zou hij zijn vriend Ellison hebben herkend
die het landschap van het “Domein van Arnheim” tot een poëtische schepping van
de menselijke verbeelding maakte.’ Christo maakt met zijn inpakacties inderdaad de
werkelijkheid onwerkelijk. De wereld een schim! Christo's werk vormt de bekroning
van een uitspraak van Oscar Wilde in Intentions: ‘When I look at a landscape I cannot
help seeing all its defects. It is fortunate for us, however, that Nature is so imperfect,
as otherwise we should have had no art at all. Art is our spirited protest, our gallant
attempt to teach Nature her proper place.’
Phantoms of the Imagination is het visueel perfect, tekstueel onvoldragen produkt
van een boeiend idee. De 330 illustraties, waaronder tachtig prachtige
kleurenreprodukties, zijn met de grootste zorg gekozen. Zij vormen de waardevolste
bijdrage van het boek mede omdat er
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talrijke schitterende, nooit eerder afgebeelde werken in voorkomen. De tekst
suggereert verbanden die ooit eens in een diep gravend essay zouden moeten worden
uitgewerkt. Ik denk hier aan de volledigheid en de precisie waarmee Jean Pierrot in
zijn pas verschenen The Decadent Imagination (The University of Chicago Press)
de Franse literatuur uit de periode 1880-1900 behandelt.
Want dat is het mankement van Hammachers boek: de aangegeven verbanden en
samenhangen blijven vaak in de lucht hangen omdat ze niet dwingend genoeg worden
aangetoond. Het is onvoldoende een beetje psychoanalyse, een greepje Sartre en een
snuifje Bachelard tot slagroom op te kloppen die dan over de verzameling schrijvers
en schilders wordt gespoten, om een werkelijke visie op de fantomen der verbeelding
te krijgen. Met zijn smaak voor anekdoten en details uit de biografie houdt de auteur
weliswaar ampel de aandacht van de lezer gaande, maar vervalt hij ook in erratic
writing. Hij begint een hoofdstukje met Delvaux, dwaalt gezellig koutend over de
Nerval en Gautier af naar Khnopff en belandt bij Burne-Jones.
Het probleem met de tekst van dit boek lijkt me dat het verklarend kader
onvoldoende precies is getekend. Vanuit deze onhelderheid kan geen uitgesproken
visie op de boeiende selectie artiesten oprijzen. De samenhangen en de verbanden
die Hammacher in het begin van zijn essay vagelijk in het vooruitzicht stelt worden
niet hard gemaakt. Ook komt het me voor dat, naarmate de hedendaagse tijd meer
ter sprake komt, de literatuur minder aandacht krijgt. Dat redelijk onbekende
Russische figuren worden behandeld juich ik toe - maar waarom vergeet de schrijver
de talrijke interessante Poolse symbolisten? Hammachers beste bladzijden zijn gewijd
aan het surrealisme, maar waarom geen woord over de met erotische fantomen zo
rijk bevolkte wereld van de Franse schilder Pierre Molinier? De uitmuntende tekenaar
en graficus Hans Bellmer krijgt nauwelijk drie regels. Een tweederangs artiest als
Armand Simon daarentegen krijgt een volle pagina toegemeten. De onderschatte
schilder Alfred Courmes was in Phantoms of the Imagination ongetwijfeld op zijn
plaats geweest. Om dit te staven staat hierbij de foto van een ongemeen rijk schilderij
van hem afgedrukt. Het werk heet Ulysses, of ik heb mijn jeugd slecht besteed, maar
de titel geeft zich pas prijs wanneer men de woordspeling in het Franse origineel vat:
j'ai mal occu... occupé ma jeunesse, waarbij de aarzeling wijst op de dubbelzinnige
betekenis (mal occu...= mal au cul = pijn aan mijn reet).
In dit boek over woeste verbeeldingsfantomen had een peintre maudit als Clovis
Trouille zeker niet mogen ontbreken. André Breton, de paus van de Franse
surrealisten, beweerde dat Trouille ‘met hete kolen’ schilderde. Mij is van Trouille
een klein doek bekend dat de verbeelding van elke rechtgeaarde heiligschenner tart.
Rechts onderaan grijnst Christus, met doornenkroon, goedkeurend naar een in vol
ornaat uitgedoste non die hem driftig pijpt. Links sodomiseert de paus, met tiara, een
medezuster van de in de fellatio opgaande kloosterlinge. De heilige vader zoekt
ondertussen, verbeten lachend, visueel contact met Christus. Een stel bisschoppen
en pastoors zijn in soortgelijke zin vrolijk doende, een van hen vertrapt in zijn lascieve
ijver zelfs een hostie. Het is met overtuigend realisme, in felle kleuren geschilderd.
In een begeleidend attest verklaart Trouille dat het door hem onder het veelzeggende
pseudoniem Flicard (smeris) vervaardigde werk enkel strekt tot vermaak van de
vrienden-artiesten. Ik echter ben van mening dat het in de Nederlandse versie van
Phantoms of the Imagination niet kan misstaan, al zie ik het niet zo meteen gebeuren.
Flicard schilderde met zijn pseudo-sacrale partouze niet alleen een heiligschennend
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tafereel, hij heeft tevens de uiterste consequentie getrokken uit de houding die de
decadente schrijvers aan het einde van de vorige eeuw ten aanzien van de roomse
godsdienst aannamen.
Huysmans en vooral zijn navolgers stonden vrijwel onverschillig tegenover de
dogma's en de ethiek van het katholicisme, maar waren innig verliefd op zijn pittoreske
decorum. Huysmans' held Des Esseintes eist van zijn huishoudster dat zij hem in
nonnenkleren serveert. Trouille/Flicard laat een stel geile zusters zijn hallucinatorische
roomse orgie opluisteren. Het betreft hier enkel een verschil in gradatie. In beide
gevallen gaat het om de door een onoverwinbare nostalgie ingefluisterde fantomen
van een decadente verbeelding.
■
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Dissident bij tante Betje
‘Berlijns blauw’ van Ger Verrips
Berlijns blauw door Ger Verrips Uitgever: De Arbeiderspers, f29,50
Louis Ferron
Is Ton Anbeeks roep om meer straatrumoer in de Nederlandse roman dan geheel in
het straatrumoer verloren gegaan? Nee hoor, Ger Verrips poogde en poogt hem op
zijn wenken te bedienen. Hoewel een van de twee hoofdpersonen in Verrips nieuwste
boek, Berlijns blauw, natuurlijk niet met de schrijver verward mag worden, kan het
toch geen toeval zijn dat deze Jos zichzelf hardop hoort zeggen: ‘...Ik schrijf niet om
maar te kunnen schrijven. Ik probeer om dat deel van de historie dat net achter ons
ligt en dat we zelf meemaken, en waar we althans nog iets aan kunnen proberen te
doen, scherper in beeld te krijgen. Om beter te begrijpen wat er gebeurde en waarom.
Misschien kunnen we daardoor voorkomen dat fouten worden herhaald. Misschien
kunnen we ons daardoor offers besparen. Misschien kunnen we daardoor wat tijd
winnen.’
Jos verwoordt de intenties van de schrijver Verrips, dat gaat inderdaad niet geheel
geluidloos. Het deel van de historie dat Jos namelijk net achter zich heeft, is zijn
uittreden uit het kerkgenootschap der Communistische Partij Nederland. Hartgrondig
actueel, zeker tegen de achtergrond van de allerlaatste tournures, pirouettes, capriolen
en kuitenflikkers van genoemd genootschap. Maar toch, in Verrips convergerend
opgebouwde verhalenbundel hoor ik geen echt straatrumoer, eerder het omzetten
van de bidstoelen bij de aanvang van de preek.
Het is niet mijn bedoeling om schamper te doen over het verslag van een dissident.
Men dient waardering te hebben voor iemand die besluit na te denken, conclusies
trekt en daarnaar handelt. Die waardering geldt dan de persoon - Jos geheten in dit
geval. De literaire verantwoording is een ander ding. Berlijns blauw bevat zes
verhalen. In de eerste vijf treden beurtelings Jos de uitstapper en Victor de schrijver
op. In het zesde verhaal bedenkt de schrijver Victor een ontmoeting van Jos met
diens rivaal Otto en... waarempel, met Ger Verrips. De constructie is zodanig en
bepaald niet zonder raffinement, dat toch van een roman gesproken mag worden.
De actualiteit is binnengehaald; een niet onbelangrijk facet van onze politieke
folklore wordt onder de loupe genomen. De schrijver is zich bovendien en zoals dat
tegenwoordig hoort bewust van de spanning tussen de werkelijkheid en de literaire
afspiegeling daarvan. De Anbeeken aller universiteiten en literatuurbijlages zouden
verheugd moeten zijn. Zij misschien, ik niet helemaal. Van de vuile trucs die in de
CPN worden uitgehaald had ik al eerder vernomen, maar dat deze aanhoudende
catchpartij zich in de salon van Tante Betje afspeelt, zoals ik uit het verhaal
‘Hardhandige beweging’ mag concluderen is nieuw voor me. Kennelijk heb ik altijd
een te overspannen indruk gehad van partijlokaliteiten. Nog minder de moeite waard
er aandacht aan te besteden dan ik al begon te vermoeden.

Geen geweld
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Zo komt Verrips echter geenszins toe aan wat hij vertellen wil, namelijk hoe een
sekte in staat blijkt een zelfstandig denkend persoon te treiteren, ja, hem zelfs in zijn
persoonlijke levenssfeer onderuit te halen. Het staat er allemaal wel, uitvoerig genoeg
zelfs in het verhaal ‘Vondst in Friesland’. Maar het gebeurt allemaal zo babbelend,
zo redelijk alternatief, dat mijn belangstelling voor de hoofdpersoon en diens
mogelijke tragiek al rap afneemt.
Het probleem zit wellicht in de literaire standpuntbepaling die Verrips gekozen
heeft. Hij wil de waarheid geen geweld aandoen en precies beschrijven hoe het zo
gekomen is. Tevens poogt hij de indruk te wekken fictie te schrijven in de
veronderstelling dat dat literatuur zou opleveren. Door beide te combineren slaagt
hij op geen van de twee fronten. Het waarheidsgetrouwe verslag van de dissident
ruikt teveel naar literatuur en wat literatuur wil zijn is niet meer dan een schoolse
weergave van de niet zo vreselijk opwindende gedachtenspinsels van een voormalige
partijman en diens alter ego de schrijver. Het resultaat is van een bijna opwindende
saaiheid die slechts doorbroken wordt door het titelverhaal.

Ger Verrips, foto Eddy de Jongh

In dit verhaal waarin Jos zich, na een bezoek aan Berlijn afvraagt waar hij zijn tas
met documenten kan hebben achtergelaten, lijkt Verrips te slagen in zijn opzet middels
literatuur iets weer te geven over de benauwenissen van zijn hoofdpersoon en daarbij
tevens uitspraken te doen over de politieke situatie van heden en verleden. Verhaal
en boodschap worden hier tot een overtuigende synthese gebracht. In zo'n geval
behoeft men bij voorbeeld Jos' mening niet te delen dat, als Liebknecht en Luxemburg
waren blijven leven, zowel Stalin als Hitler minder kansen zouden hebben gekregen.
De optie is binnen de gedachtengang aanvaardbaar en noopt de lezer tot vergelijkbare
speculaties of toch minstens tot tegenwerpingen. Wat het verhaal tenslotte zijn
drijvende kracht verleent is de paranoïde angst die Jos voor de partij koestert. Op
dat moment is de verbeelding van een echte schrijver aan de macht en niet de
nauwgezette en gewetensvolle verantwoordingsplicht van de voormalige gelovige.

Redelijk
Op bijna irriterende wijze komt deze plicht aan de orde in ‘Het evenbeeld’, een aantal
al of niet verzonnen rechtbankprotocollen waarin de schrijver Victor iets over zijn
eigen huwelijksrelatie probeert aan te tonen. Wat aangetoond wil worden, raakt echter
bedolven onder de nogal voor de hand liggende en dus gratuite verontwaardiging
over de discrepantie tussen recht en gerechtigheid. Die Victor lijkt verdacht veel op
Jos, denkt men dan schouderophalend en slaat maar eens een paginaatje of tien over.
Het toppunt van ellende is werkelijk ‘Vondst in Friesland’, niet omdat de kneuterige
gemeenheid van de Partij er zo duidelijk in tot uitdrukking wordt gebracht, maar
juist omdat dit zo kneuterig gebeurt.
In het slotverhaal concludeert Victor dat Jos door veel politieker motieven gedreven
wordt dan diens ogenschijnlijk zo politiek gedreven tegenstander Otto, terwijl hij
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Verrips in een gefingeerd interview de mediator laat zijn die ‘telkens die stand van
de schakelaar (koos) die hem van moment tot moment het beste uitkwam’. Meer
Verrips, zou ik zeggen en minder Jos. Victor heeft gelijk als hij, op weg naar huis,
‘het gesprek tussen de communisten het gesprek tussen de cummunisten laat. En Jos
heeft volslagen ongelijk als hij, naar aanleiding van Borges' gedicht “De Engel”
bepeinst: “Redelijk blijven denken, ach, het is niet onbelangrijk. Maar het komt toch
vooral op redelijk handelen aan.”’ Nee, waar het op aankomt is op onredelijk goed
schrijven, al of niet met straatrumoer.
Het titelverhaal eindigt met de zin: ‘Misschien was dit het wat sich 'nen blauen
Dunst machen werd genoemd.’ Jos raakt, ondanks de redelijke verklaring voor het
verliezen van zijn documenten, niet los van het idee dat hem door de partij een rad
voor ogen is gedraaid. Iets dergelijks moet ook Verrips vaker doen: zijn lezer op
bekwame wijze en rad voor ogen draaien, de waarheid geweld aandoen om haar des
te indrukwekkender naar voren te halen.
■

REDDING
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‘Wij wilden jullie belazeren. Maar jullie wilden belazerd worden’
De intellectuele pelgrimages naar het paradijs
Political Pilgrims Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union,
China, and Cuba door Paul Hollander Uitgever: Oxford University Press,
524 p., f80,85 Importeur: Nilsson & Lamm
Bart Tromp
Op hetzelfde congres in Moskou waar de minister van Buitenlandse Zaken van het
IKV niet in het openbaar mocht spreken, voerde wel de evangelist Billy Graham het
woord. Hij was zelfs eregast in de rode metropool, en dat had zo zijn weerslag op
de prediker die tot dan toe bekend was om zijn fundamentalistisch anticommunisme.
Nu hij er eenmaal was, bleek het allemaal erg mee te vallen. De bevolking van de
Sovjetunie kende geen enkel voedselprobleem, zo verklaarde Graham; integendeel,
ze at elke dag kaviaar. Dat had hij zelf meegemaakt.
Het houdt dus nooit op. Bij zijn bezoek aan de Sovjetunie in het begin van de jaren
dertig weerlegde George Bernard Shaw de anticommunistische laster als zou er
honger worden geleden in het arbeidersparadijs: ‘Ik heb nog nooit zo goed gegeten
als in de Sovjetunie.’ De botheid en potsierlijkheid van Shaws opmerking krijgt nog
een andere dimensie als men zich ervan bewust is dat in die periode miljoenen in
Rusland van honger stierven.
In zijn studie Political Pilgrims geeft Paul Hollander, een Amerikaanse socioloog
van Hongaarse afkomst, een overzicht van het reizen en trekken van westerse
intellectuelen naar de Sovjetunie, Cuba en China. Bovendien probeert hij een
verklaring te ontwikkelen voor de algemene teneur van al die reizen en reisverslagen:
hoe komt het dat juist intellectuelen, die zo kritisch staan tegenover de samenleving
waarin ze zelf leven, in het algemeen kritiekloze bewonderaars van terreurstaten
blijken te zijn?

Malcolm Muggeridge

Political Pilgrims is niet het eerste boek over dit verschijnsel. Bijna tien jaar
geleden publiceerde David Caute The Fellow-travellers, waarin het accent viel op
de aantrekkingskracht die de Sovjetunie in de jaren twintig en dertig op intellectuelen
uitoefende. Caute leverde daarvoor een verklaring die wordt samengevat in de
ondertitel van het boek ‘A Postscript to the Enlightenment’. De fellow-travellers
lieten zich door Stalin c.s. gewillig belazeren, omdat ze de communistische staat
wensten te zien als de belichaming van de idealen van de Verlichting: een rationele,
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wetenschappelijk ingerichte samenleving, waar de menselijke vooruitgang op
stelselmatige, geplande wijze door intellectuelen tot stand werd gebracht.

Romantiek
Hollander wijst deze verklaring af. Het verschijnsel van de politieke pelgrim is eerder
een P.S. bij de romantiek van de negentiende eeuw dan bij het rationalisme van de
achttiende. Bij zijn onderzoek naar de honderden, zo niet duizenden reisverslagen
viel hem niet zozeer het thema op van de rationele, geordende samenleving, als wel
wat zich daarachter schuilhield: de idee van een harmonische orde, waarin individu
en gemeenschap met elkaar verzoend zijn, een wereld waarin de vervreemding is
opgeheven, omdat het bestaan voor iedereen zinvol is.

George Bernard Shaw

Ik denk dat Hollander hier het gelijk meer aan zijn kant heeft dan Caute, maar aan
dat gelijk zit een ingewikkelde theorie over de plaats van intellectuelen in westerse
landen vast, die bij Hollander misschien wel wat te ingewikkeld is om werkelijk
overtuigend te zijn.
Eerst het fenomeen zelf. De intellectueel die naar een totalitair land waar hij niet
veel van weet vertrekt, er enkele weken onder toezicht van de machthebbers verblijft,
meestal door deze geweldig uitgestreken wordt, en vervolgens terugkeert om een
artikel, interview of boek te publiceren waarin hij de wonderen van de hemel op
aarde waar hij net is geweest, uitvoerig aanprijst. In het geval van de Chinese
Volksrepubliek onder Mao heb ik mij zelf uitvoerig met dit verschijnsel
beziggehouden. (En daarvan in mijn boeken De samenleving als oplichterij en Het
falen der nieuwlichters verslag gedaan.) Toch moet ik toegeven dat het onthutsend
is om hier nog eens achter elkaar die lange, lange lijst te zien van al diegenen die de
grote tocht door het totalitarisme hebben gemaakt, en de ongelofelijke bêtises die ze
naar voren hebben gebracht. Soms lachwekkend meer dan iets anders: een
onderwijzeres uit Brooklyn bezocht in de jaren dertig de Sovjetunie en raakte diep
onder de indruk van een drukpers. ‘Zo'n verbazingwekkende uitvinding kan enkel
geproduceerd worden in een land waar arbeid vrij is, uitbuiting niet bestaat, en gericht
is op een doel. Als ik terug ben zal ik er een boek over schrijven.’ Ze liep om de
machine heen, en vond op de achterkant een plaatje met het opschrift: ‘Made in
Brooklyn, N.Y.’ Terwijl miljoenen Russen omkwamen in concentratiekampen en
gevangenissen, prezen westerse bezoekers het humane Russische gevangenissysteem
- waarbij zij hun oordeel baseerden op de speciaal
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voor bezoekers ingerichte Bolsjevogevangenis. Zo idyllisch was dit strafsysteem dat
volgens kenners misdadigers in de rij stonden om weer tot de gevangenis te worden
toegelaten. Hollander heeft één geval, dat van de Poolse journalist Jerzy Gliksman,
weten op te sporen, waarin zo'n bezoeker van Bolsjevo later zelf als gevangene de
werkelijkheid van de Sovjetrussische gevangenissen mocht meemaken - en het
overleefde om het te kunnen navertellen. Al lezend gunt men het al die enthousiaste
bezoekers dat ze, al was het maar een week, in een echt strafkamp zouden worden
opgesloten. De lange opsomming van Hollander kan ondanks zijn uitgebreidheid en
zorgvuldigheid toch niet de indruk nalaten van hetzelfde verhaal - nu verteld vanuit
het standpunt van de gevangenen die aan zo'n modelbezoek moeten meedoen - dat
Solzjenitsyn beschrijft in ‘De geschiedenis van de lachende boeddha’, een episode
uit In de eerste cirkel. Daaruit blijkt op zijn best hoe een geniaal schrijver Solzjenitsyn
is: de werkelijkheid die Hollander opdist is objectief gesproken erger dan de
verbeelding ervan.

Billy Graham

Misschien wordt de mentaliteit van de fellow-travellers uit de jaren dertig nog het
best uitgedrukt door de hartekreet van de beroemde Engelse socialist G.D.H. Cole:
‘Much better to be ruled by Stalin than by a pack of half-witted and halfhearted
Social-Democrats.’ Cole was een van de voornaamste intellectuelen van de Britse
Labour Party.

Koude Oorlog
Als beloofd land raakte de Sovjetunie na de Tweede Wereldoorlog langzamerhand
in discrediet. Niet door de waarheid over de Grote Terreur, waarin twintig miljoen
Russen door hun heersers werden omgebracht, maar door de Koude Oorlog, en vooral
door de dood van Stalin, en de aarzelende poging tot destalinisatie, culminerend in
de grote rede van Chroesjtsjov op het twintigste partijcongres in 1956. Dat is een
heel merkwaardig verschijnsel: zodra de totalitaire dictatuur zijn meest mensonterende
en terroristische trekken begint te verliezen, zodra ook de machthebbers fouten
bekennen, of misdaden uit het verleden toegeven, dan is het met de aantrekkingskracht
ervan op politieke pelgrims gedaan. Hetzelfde zag men immers gebeuren met de
Volksrepubliek China, die, met Cuba, en soms met andere Europese communistische
landen (voor de Nederlandse Christelijke Studenten Vereniging werd aan het eind
van de jaren zestig bij voorbeeld de DDR zo'n modelland) de rol van beloofd land
overnam. Het deprimerende van Hollanders boek is dan ook voor een niet gering
gedeelte toe te schrijven aan de herhaling: het precies zo terugkeren van dezelfde
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illusies, soms zelfs dezelfde frases, terwijl de eerste generatie travellers tenminste
tot op zekere hoogte het excuus had dat ze nog niet beter hoefde te weten.

Arthur Koestler

Niet beter hoefde te weten. Wél beter kon weten: voor wie werkelijk in de
ontwikkeling van het communisme in de Sovjetunie was geïnteresseerd, was het ook
in de jaren twintig en dertig geen werkelijk probleem om de waarheid te achterhalen.
Elementen van de vrije pers deden daarentegen veel moeite die waarheid te
onderdrukken. Malcolm Muggeridge was in het begin van de jaren dertig een van
de zeldzame westerse journalisten die vanuit de Sovjetunie berichtte tot welke
verschrikkelijke hongersnood en maatschappelijke ontbinding de
collectivisatiecampagne had geleid. Dit was hetzelfde tijdvak waarin Shaw, op weg
naar de Sovjetunie, zijn pakjes brood ostentatief uit het raam van de trein smeet,
overtuigd als hij was dat hij een land van melk en honing tegemoet reisde. (Vele
miljoenen Russen stierven van de honger. Pas in 1958-60 zou deze prestatie van
Stalin overtroffen worden door Mao. Het aantal slachtoffers van diens Grote Sprong
Voorwaarts wordt, nu de autoriteiten in Peking het onderzoek niet langer geheel en
al onmogelijk maken, geschat op twintig tot zestig miljoen doden. De ergste bekende
hongersnood uit het China dat volgens elke weldenkende westerling een revolutie
nodig had om zo iets zich nooit weer te laten voordoen, eiste in de twintigste eeuw
tien miljoen slachtoffers.) Muggeridge schreef voor de progressieve Manchester
Guardian. Maar de hoofdredactie censureerde zijn stukken en hij werd snel afgedankt.

Alexander Solsjenitsyn

De politieke pelgrims die Hollander onder het mes neemt, komen vrijwel allemaal
uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, of uit Latijns-Amerika. Nederlanders Ien van de Heuvel in de DDR, Harry Mulisch en Max van den Berg in Cuba, en al
die China- en Vietnam-gangers - ontspringen althans in dit boek de dans evenzeer
als bij voorbeeld Johan Galtung, die het moreel en intellectueel verwerpelijkste boek
over China onder Mao op zijn naam heeft weten te brengen.
Hollander is echter niet iemand die zich er tevreden mee stelt een lange lijst van
politiek en moreel te kort schietende intellectuelen aan te leggen. Een groot deel van
zijn boek is gewijd aan pogingen het verschijnsel te verklaren.
Al heel lang geleden heeft Arthur Koestler de voornaamste mechanismen die ten
grondslag liggen aan het verschijnsel politieke pelgrimage nauwkeurig beschreven
in een lijstje van ‘dodelijke misvattingen’. Hollander citeert ze terecht: het geloof
dat de Sovjetunie (of welk communistisch land) eigenlijk toch socialistisch is; de
opvatting dat men de Sovjetunie niet mag kritiseren zolang de eigen samenleving
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niet volmaakt is; het gelijkstellen van die tekortkomingen met wat er in de Sovjetunie
gebeurde - bij voorbeeld het gelijkstellen van de ‘zuiveringen’ in Hollywood in de
tijd van McCarthy met de zuiveringen in de Sovjetunie; anti-anti-communisme, de
vrees voor anti-communist te worden aangezien. Vroegere verklaringen legden de
nadruk op de marginale positie van de intelligentsia in de moderne samenleving.
Maar Hollander wijst er terecht op dat, wat er ooit de waarde van geweest mag zijn,
deze uitleg nu zeker niet meer aanvaardbaar is. De kritische intelligentsia bemant
centrale posities in westerse landen: in de media, het onderwijs, de zorg-instituties;
geniet een hoge status en een evenredig inkomen. Toch definieert een deel ervan
zich in termen van de weerzin die ze tegen diezelfde samenleving uit. Het zoeken
naar een alternatief dat aan een aantal utopische deugden beantwoordt, is daarvan
een logische uiting.
Hollanders zeer complexe poging tot verklaring is subtieler dan de modieuze
theorieën over de ‘nieuwe klassen’ die aan het eind van de jaren zeventig opkwamen
bij neo-conservatieve denkers als Irving Kristol en Helmut Schelsky. Naar mijn idee
schiet hij echter op twee manieren te kort. In de eerste plaats slaagt hij er niet goed
in ‘de intellectuelen’ op een duidelijke wijze te omschrijven, zodat ook niet
overtuigend wordt aangetoond of het syndroom waarvan de politieke pelgrimage
een uiting is, nu werkelijk kenmerkend is voor alle intellectuelen, of alleen voor
bepaalde groepen daarvan. Tenslotte zijn het
Vervolg op pagina 27
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Harde actualiteiten in thrillers
Zwitserland, Strauss, BV's en kruisraketten
De laatste dagen van Amerika door Paul Erdman Uitgever: Veen, 284 p.,
f24,50
Het geweten van Adriaan Kievit door Roland van Heuven Uitgever: Veen,
240 p., f22,50
Codewoord ‘Backpay’ door Jack Benning Uitgever: Sijthoff, 214 p., f
18,50
Stille waters door Jacques Post Uitgever: Veen, 192 p., f 16,90
Bijtend spul door Theo Capel Uitgever: Veen, 188 p., f16,90
The False Inspector door Peter Lovesey Uitgever: Pantheon Books, 251
p., f37,60 Importeur: Van Ditmar
Triple Factor door Owen Sela Uitgever: Collins, 378 p., f45,45 Importeur:
Nilsson & Lamm
R. Ferdinandusse
Paul Erdman heeft in een Zwitserse gevangenis gezeten. Je kunt van hem dus een
pittig oordeel over de Zwitsers verwachten. Hij vindt hun bankiers gewiekst en zegt
dat de gewone Zwitsers niks met hun eigen politiestaat te maken hebben, want ze
merken er niks van. De Zwitserse ‘Fremdenpolizei’ bemoeit zich alleen met
buitenlanders, met een nauwkeurigheid die ze van de Gestapo hebben. ‘Als een
buitenlander over de schreef gaat wordt hij over de grens of in de gevangenis gezet.
Tussen neus en lippen door. Je kunt zonder gerechtelijk vonnis buiten het land worden
gegooid, terwijl gevangenisstraffen worden uitgedeeld alsof het parkeerboetes zijn.(...)
De “Fremdenpolizei” is er om de ordelievende, blanke christelijke Zwitsers juist te
beschermen tegen vreemde elementen, zoals Italianen en Turken, net zoals de Gestapo
er was om in de jaren dertig en veertig de ordelievende christelijke blanke Duitsers
te beschermen tegen buitenlandse elementen zoals joden en zigeuners.’ Erdman,
vijftig jaar terug in Canada geboren, nu Amerikaan, studeerde economie in de USA
en in Bazel, en was enige jaren bankier bij de United California Bank in de
laatstgenoemde stad. Wegens ‘overtreding van de bankwenen’ werd hij opgepakt en
schreef in de gevangenis een bestseller: The Billion Dollar Sure Thing (in Europa
The Billion Dollar Killing). Hij kreeg er de Edgar Allan Poe-prijs voor en lof van
veel economen die 's avonds in bed met rode oortjes lazen wat je met geld allemaal
kan doen. Hoe Erdman in de bak geraakte is verwerkt - naar men heeft laten
doorschemeren - in zijn tweede boek, The Silver Bears, en hij haalde opnieuw de
bestseller-lijst met een petrodollar-stunt in The Crash of '79. Dat laatste boek schreef
hij in 1976, als een moderne profeet.
Dat vooruitkijken moet hem bevallen zijn. Vorig jaar verscheen The Last Days of
America, dat in het midden van de jaren tachtig speelt, en nu bij ons in de winkels
ligt als De laatste dagen van Amerika. Van het bankieren is Erdman daarin overgestapt
op politiek en big business: een Amerikaanse bouwer van kruisraketten dreigt de
Navo-order mis te lopen en valt in handen van een aantal ijzingwekkende Europese
complotteurs, die zijn kruisraketten graag willen hebben, niet voor de Navo maar
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voor Duitsland dat zich mét die raketten kan herenigen, een pact met de Russen kan
sluiten en de Amerikanen kan buitensluiten. ‘Helmut Schmidt is altijd een
pro-Amerikaanse kruiper geweest.’ Zijn opvolger, de in 1984 gekozen Franz Joseph
Strauss, denkt aan het grote Duitsland.
Erdman kijkt wel uit: hij laat Strauss geen onvertogen woord zeggen. Zijn
smeerkees is Strauss' minister van Buitenlandse Zaken, graaf Otto von Amsburg.
Ongetwijfeld doelt Erdman hier op de rechtse Von Habsburg, maar het zal ook wel
een vuil knipoogje naar onze Prins Gemaal zijn. Want ons Koninklijk Huis komt er
in het boek treurig af: de Lockheed-affaire en de kaviaar- en meisjesreisjes van
Bernhard komen steeds, als voorbeeld van hoe het moet, in het verhaal voor. De
rakettenbouwer richt daarom zijn aandacht op prins Leopold, de jongste, een door
Erdman ingevoegde broer van de Belgische koning. Leopold is een vriend van
Bernhard en een fervent Natuurfondser, dus voor alles in, en het treft dat de Belgen
zo'n corrupte minister van Binnenlandse Zaken hebben.

Jack Benning

Erdman is redelijk geïnformeerd over Belgische dossiers. Uit al die gegevens
bouwt hij een complot op dat volstrekt logisch lijkt. Hij veroorlooft zich zelf af en
toe twijfel te zaaien, maar ook daar is het tegen bestand. Met dat complot is het boek
ook eigenlijk ten einde. De rakettenbouwer doet uiteindelijk nog een poging het tij
te keren, maar dat helpt weinig. De spanning is dan weg en Amerika's laatste dagen
zijn geteld. Maar amusant is het wel.

Helblauwe ogen
Strauss is ook al bondskanselier in Het geweten van Adriaan Kievit, een politieke
thriller van Roland van Heuven (pseudoniem). Strauss papt ook in dit boek aan met
Moskou, maar daardoor wordt Nederland van belang voor Amerika en moeten de
raketten er komen. En de minister van Defensie, Adriaan Kievit, is tegen, later weer
voor, en dan weer tegen. Dat is niet logisch, en het boek, waarin deze Kievit maar
een zijdelingse rol speelt, máákt het ook niet logisch. En als het raamwerk zwak is,
komen de moordaanslagen, de gebeurtenissen op Oorlogsdocumentatie, en de
aanwezigheid van een spionne die zowel met Kievit naar bed gaat, als secretaresse
van de PvdA-leider is, los te staan van het werkelijke beeld dat van Den Haag bestaat
en valt spanning en dramatiek weg.
In Codewoord ‘Backpay’ van Jack Benning worden tegelijk vier Nederlandse
ministers gekidnapt en naar een Noors eilandje overgevlogen. Benning is het
pseudoniem van zeeman/schrijver Bijkerk, wiens foto op het omslag van het boek
staat. Die foto lijkt op de beschrijving van de leider van deze kidnapping: ‘...het met
donkere strepen vermengde lichtgolvende grijze haar en de borstelige wenkbrauwen
gaven hem het uiterlijk van een gedistingeerde en succesvolle zakenman die zichzelf
in acht had genomen. Maar de kracht van zijn persoonlijkheid lag in de doordringende
blik van de helblauwe ogen, waaruit een onverzettelijke wil en een tomeloze energie
straalden.’ De gekidnapte ministers gedragen zich dan ook wat labbekakkig. De
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ontvoerders zijn krachtdadige figuren, mensen van het Knil die van de Nederlandse
regering hun ereschuld eisen: betaling voor de Japanse jaren, volgens belofte. Benning
is, net als Van Heuven, een amateur, hij maakt soms aandoenlijke fouten, maar het
wordt niet knullig of sentimenteel. Hij haalt zelfs een aardig konijn uit de hoed: er
zou een plan geweest zijn om met behulp van Duitse parachutisten koningin
Wilhelmina uit Engeland terug te halen naar bezet gebied. Dat is op zich zelf al een
idee voor een thriller, al zou die dan weer lijken op wat elders al geschreven werd,
maar Benning gebruikt het plan alleen als chantagemiddel.
Het is moeilijk om een goede plot te maken. Tegen het eind van Jacques Posts
nieuwste (derde) thriller Stille waters komt men bij voorbeeld deze passage tegen:
‘En dat speelde hij heel handig,’ zei Max knikkend. ‘Het was zijn bedoeling de
Montfoort Groep een doodklap toe te brengen en Eveline Montfoort en Bouvier flink
te laten zweten, vóór hij hen om zeep zou helpen. Hij wist Bouvier zelfs zover te
krijgen het directeurschap van een Zwitserse brievenbusfirma op zich te nemen, want
Eveline en Bouvier konden op geen enkele wijze vermoeden dat een andere
tussenpersoon, Otto Brinkmeyer, uit de school zou klappen en informatie over de
illegale transactie aan een Duits blad zou verkopen, waaruit bleek dat de Montfoort
Groep bij de affaire betrokken was, maar ook dat het bedrijf al jaren olie aan
Zuid-Afrika leverde, wat een pertinente leugen is, maar waaraan niemand na
bekendmaking van het nieuws nog twijfelde.’
Vroeger, in de dagen van Havank en Edgar Wallace was het leven nog zonnig en
simpel, tegenwoordig moet de thrillerschrijver een redelijke kennis van BV's, van
frau-
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de, van belastingontduiking en van de multinationale zwarte: handel hebben en ook
nog eens een manier weten om dat op de onwillige thrillerlezer over te brengen.

Grommend
Post kampt dan ook nog met de moeilijkheid dat hij twee speurders heeft die meestal
niet samenwerken, en waarvan er één een akelig soort oplichterachtig iemand is,
wiens motivatie daardoor onduidelijk blijft. Post heeft uit de jongste geschiedenis
Howard Hughes gelicht en daar zijn plot op geënt, en wie de geschetste moeilijkheden
erbij neemt, zal moeten toegeven dat Stille waters heel redelijk in elkaar zit, goed
geschreven is en tal van intrigerende scènes bevat. Het decor is opnieuw Rotterdam,
een stad van bouwen, maar Post maakt aannemelijk dat daar ook heel wat in elkaar
geramd wordt. En zoals in de dagen van Hitchcock het totaal onbelangrijk was
waarom er op het doek zo gejaagd en geschoten werd, zo zal ook de uitleg van de
BV's en de fraude wel in de thrillerlectuur gaan meedraaien als nodig maar
overslaanbaar (als dat Nederlands is).
Voor wie vaak besnuffeld of beroken wordt door een fikse hond, terwijl de eigenaar
vals-lachend roept dat hij niks doet, is er nu ook een aardige thriller. Theo Capels
derde heet Bijtend spul en het gaat over die trouwe vriend van de mens die er af en
toe eens eventjes tegenaan moet omdat hij anders vals wordt. Die viervoeters zijn
niet de enigen die bijten, ook Hank Stammer, Capels private eye, komt zelf in de
situatie dat hij moet optreden: ‘Zelfs voor schreeuwen had ik geen redelijkheid meer.
Grommend beet ik mijn buurvrouw in de arm. Het bloed liep eruit.’ De liefhebbers
van de bekende, laconieke, geestige private eye zijn gauw uitgekeken op Stammer.
Hank Stammer haalt geld op bij mensen die niet snel genoeg hun schulden betalen.
Dat is dikwijls agressief volk en daardoor zijn de avonturen van Stammer een beetje
een portret van agressief Amsterdam. Er wordt gauw geramd en geduwd, en Stammer
heeft die lust ook. Hij woont in dit derde boek niet meer in de Jordaan, maar in de
Concertgebouwbuurt en heeft zijn inwonende Turken meegenomen, wat ook alweer
agressie oproept. De humor is schaars en ook op dat niveau. De plot is hechter dan
in zijn vorige boeken en wie Amsterdam en zijn bijterige bewoners op ooghoogte
van Stammer bekijkt krijgt een opmerkelijk tijdsbeeld te zien.

Na de opmars van de Nederlandse thriller nog twee berichten, het een vrolijker dan
het andere, uit Engeland. Voor de liefhebbers van Peter Lovesey verscheen The False
Inspector Dew. Lovesey is bekend van zijn sergeant Cribb-boeken die in de jaren
tachtig van de vorige eeuw spelen. Voor dit boek heeft hij zich laten inspireren door
de Crippenmoord, althans door de manier waarop Crippen indertijd gearresteerd
werd. Zijn verhaal speelt in 1921 tijdens de overtocht van de Mauretania naar
Amerika. Een amusant en ingenieus boek, vol verrassingen, over een tandarts, die

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

zich de identiteit van de Crippenvanger, inspecteur Dew aanmeet, en vervolgens een
opdracht tot onderzoek in een moordzaak aan boord krijgt. Delightful heet zo'n boek
in het Engels, en het is nog waar ook.
Minder vrolijk is Owen Sela's nieuwste. Toch in staat om aardige, intelligente
thrillers te schrijven moet hij gedacht hebben dat er meer beleg op het brood nodig
is en Triple Factor is zwaar besmet met Ludlumism. Een bloedige, bijna onzinnige
jacht van superschurken op het procedé van een Hitler-industrialist, die een methode
had om goedkoop olie te maken, of zoiets.
■

ARRESTATIE

Intellectuele pelgrimages
Vervolg van pag. 25
juist intellectuelen, van Benda tot Hollander, die het verraad van de klerken aan de
kaak hebben gesteld zonder hun geestelijke onafhankelijkheid op te geven.
In de tweede plaats komt hij niet uit de paradox dat mensen uit een groepering die
zich zelf definieert in termen van haar hoogwaardig vermogen tot scepsis en kritiek,
zich zo tomeloos voor het lapje willen laten houden. Wel wijst hij, en terecht, op de
technieken van gastvrijheid waarvan zij het slachtoffer werden, en op de voorwaarden
voor het succes daarvan, namelijk onwetenheid en een benauwend geestelijk
provincialisme, waarin degenen die belazerd werden het zich niet eens konden
voorstellen dat totalitaire regimes principieel anders van aard zijn dan
liberaal-democratische, en desnoods halve steden ontruimen om hun gasten een goede
indruk te geven. China-ganger in 1972 Jonathan Mirsky bezocht China opnieuw in
1979, en ontmoette de gids die hem indertijd had rondgeleid: ‘Wij wilden jullie
belazeren. Maar jullie wilden belazerd worden’. Het is inderdaad angstaanjagend
om te zien hoe dit syndroom zich in onze dagen weer in andere vormen herhaalt in
de zogenaamde vredesbeweging, in nieuwe illusies over een ‘derde weg’ tussen
communisme en enerzijds, en sociaal-democratie en kapitalisme anderzijds.
Wat echter niet goed is uitgewerkt in de theorie van Hollander is het concept van
het parasitisme. Politieke pelgrimage naar totalitaire regimes, en het hele
politiek-ideologische syndroom waar daar uit voortkomt, is gebaseerd op het gebruik
maken van een aantal vrijheden en mogelijkheden die alleen te vinden zijn in een
klein aantal democratische landen. Een groep die systematisch de grondslagen daarvan
kritiseert met een beroep op de mogelijkheden die diezelfde grondslagen bieden,
ondermijnt wellicht zowel zijn eigen bestaansrecht als die grondslagen. Deze
mogelijkheid onderkent Hollander wel degelijk, in een studie die naast een uitgebreid
overzicht van de dwaasheden van de politieke pelgrimage minstens zozeer van belang
is als analyse van de rol van de intelligentisa en westerse staten.
■
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Zes uitleningen per jaar
De bibliotheek van het leesgezelschap Diversa sed Una
Bibliotheken

Boudewijn Büch
‘In de liederlijke herberg het Gouden Anker aten wij een boterham. Hier bestond een
leesgezelschap; de lijst der boeken hong in de kamer en dit kostbaar muzeum bestond
uit zesentwintig werken, als b.v. Inleiding tot de geographie; Historie der kozakken;
Geschiedenis der landing in Noord Holland; de Star; de Letteroefeningen; de
Catechismus der natuur, de Predikatie bij gelegenheid der inwijding van de kerk te
Molquerum enz.’ Aldus schrijft Jacob van Lennep over zijn bezoek, samen met Dirk
van Hogendorp, op vrijdag 6 juni 1823 aan het leesgezelschap te Hindeloopen.
Een leesgezelschap was een clubje dat in de vorige eeuw regelmatig bijeenkwam en
tot lering en vermaak van elkaar las en dronk. Onder het smoren van een pijpje las
men elkaar voor, besprak de gebezigde lectuur en borg na afloop van de avond de
boeken op in een speciale kast en in een enkel geval in een waarachtig bibliotheekje.
Zoals uit het bovenstaande citaat blijkt (het komt uit Van Lenneps diarium Nederland
in den gouden ouden tijd, zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit
en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de
Noord-Nederlandsche provintiën in den jare 1823; een prachtige herdruk verscheen
te Haarlem in 1980) bezat zelfs een onaanzienlijke vlek als Hindeloopen een
leesclubje.
Literair-sociologisch is ‘het leesgezelschap’ een belangwekkend fenomeen. Bij
mijn weten is er echter een buitensporig geringe literatuur over; één van de weinige
artikelen omtrent het verschijnsel werd geschreven door Peter van Zonneveld (NRC
Handelsblad, 14 november 1980). Bij de opsomming van de collectie te Hindeloopen
schrijft Van Lennep het ‘enz’ dat ook Van Zonneveld betreurt in zijn artikel. Want
wat zouden wij graag willen weten welke ándere boeken er in Hindeloopen werden
gelezen in 1823!
Eigenaardig is het feit dat Van Zonneveld niet P. van Limburg Brouwers Het
leesgezelschap van Diepenbeek (1847, herdruk met commentaar: Amsterdam 1939)
noemt. Dit boek is wellicht het enige werk van omvang dat een beeld geeft van het
functioneren van een leesgezelschap. Een charmant werk dat een leesavondje als
volgt beschrijft: ‘de pijpen werden aangestoken, de beste fles rukte aan, en het
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gezelschap schoof wat vertrouwelijker de stoelen aan de tafel en staarde elkander
zeer vergenoegd en tevreden aan’. Toch geeft dit boek weinig inzicht in de werkelijke
lecturen die gepleegd werden (het is immers een roman); wel schept het een aardig
beeld van het getheologiseer dat onophoudelijk plaatsvond in de leesgezelschappen.
Wat las de burgerij? Over de heel gegoede klassen in de eind achttiende eeuw en
de gehele eeuw daarna, kan men zich zo langzamerhand een behoorlijk beeld vormen,
maar wat lazen burgers van de middenklassen? Daarover is maar heel weinig
onderzoek gedaan. Een van de schaarse voorbeelden is de studie van Spoelstra De
invloed van de Duitsche Letterkunde op de Nederlandsche in de tweede helft van de
18e eeuw (Amsterdam 1931). Spoelstra concludeert bij voorbeeld dat de toneelstukken
van Kotzebue onwaarschijnlijk veel vertaald en dus gelezen moeten zijn. Klopstocks
Messias kon zich ook verheugen in een intense en herhaalde vertaalzucht.
Helaas - en dit ‘helaas’ schijnt een vast lemma te zijn in de geschiedenis van het
bibliotheekwezen - hebben weinig leesgezelschap-collecties het gebracht tot de
tweede helft van deze eeuw. Doch zelfs een recente prachtbibliotheck als die van
J.C. Bloem is niet aan de veilinghamer en de verstrooiing ontkomen! De eertijds
prachtige bibliotheek van het Amsterdams kunstzinnig genootschap Arti et Amicitiae
(opgericht in 1839, ook een soort leesgezelschap) is nog slechts fragmentarisch
aanwezig en eigenlijk is er nog maar één collectie van een soortgelijke vereniging
integraal aanwezig: die van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
(opgericht 1766). Deze laatste verzameling is ongekend van kwaliteit en
omvangrijkheid.

O, Graf!
Op een middag betreed ik een saai bouwwerk in een mooie stad waar sloopwoede
een levensvoorwaarde lijkt geworden: het gebouw van de Archiefdienst gemeente
Dordrecht. Gehuisvest op Stek 13 biedt het interieur wat meer perspectieven. Ergens
immers in een magazijn moet de boekverzameling staan van het leesgezelschap
Diversa sed Una. Opgericht op 6 februari 1816 en tot op de dag van heden in bedrijf.
Het jaarverslag van de bibliothecaris des jaren 1981 vermeldt één aanwinst: een
overdruk van dr. Th.W. Jensma. Theologisch doctor Jensma - dat gebiedt de
eerlijkheid te vermelden - bekleedt het ambt van bibliothecaris van Diversa sed Una
(DSU)! De schenker/bibliothecaris vermeldt enigszins vergramd dat er ‘wederom
geen gevolg werd gegeven aan de oproep aan leden, een exemplaar van eigen
publicaties aan de bibliotheek te schenken’. In 1980 mocht DSU geen bezitsverrijking
begroeten. In 1979 droeg J. Spoelder een dissertatie bij en... Th.E. Jensma zijn
proefschrift! Jensma is buiten zijn inpandige functie als DSU-bibliothecaris ook
archivaris van het Dordts gemeentearchief als geheel. Met de uitleningen wil het ook
maar niet vlotten binnen DSU: in 1979 werden zes boeken ingezien, ‘geen enkel
boek verliet het brand- en inbraakvrije archiefgebouw’. In 1980 vier inzagen en in
1981 hetzelfde aantal.
Met de bibliothecaris van het Gemeentearchief, Jan Alleblas, neem ik de lift naar
de tweede etage. Hij ontsluit een zware en moderne deur. We staan in één der
nieuwbouw magazijnen van het gemeentearchief. Okerbruine kasten schragen de
geschiedenis van Dordrecht vanaf 1200. Een magnifiek geordend en voorbeeldig
bijgehouden archief. Vijf kasten dragen de DSU-bibliotheek, 125 strekkende meters
boek, een kleine vierduizend banden (volgens de laatste stand 2028 titels).
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Jan Alleblas heeft vriendelijkheid en behulpzaamheid tot kunst verheven.
Onvermoeibaar geeft hij antwoorden en toont de documenten en boekverzameling
van de gemeente Dordrecht. Eigenlijk staat de DSU-collectie er een beetje povertjes
tussen. Weliswaar bezit zij enkele heerlijkheden maar zij verbleken een beetje bij de
eeuwenoude akten, van machtige lakzegels voorzien. Staande in de ruimte met een
gecontroleerde temperatuur van achttien graden en een strikte, relatieve vochtigheid
van vijfenvijftig procent, stel ik mij het aantal illustere heren voor dat in 1815 besloot
dat er een letterkundig genootschap in Dordrecht moest komen. De heren Kisselius,
Schull en Braam waren de kwartiermakers. Zij schreven een vaderlandslievende
circulaire: De Vrede toch, eerst nieuwelings hersteld,... roept Ons tot de aankweeking
en beoefening dier Kunsten en Wetenschappen, die het best in de schaduw van hare
olyven bloeyen. Brengen wij Haar dan, op het altaar des vaderlands, een welgevallig
offer toe...’ Het offer werd op 6 februari 1816 ten altare gevoerd: het Dordts
leesgezelschap Diversa des Una was opgericht.
Boekhandelaar/dichter Pieter van Braam (zijn vele Latijnse en enkele Hollandse
gedichten zijn gruwelijk) werd de eerste voorzitter. Joh. Kisselius zou een kwart
eeuw lang, in keurig schoonschrift, de notulen van het leesgezelschap bijhouden.
Het gehele bestuursarchief van DSU berust tevens, keurig geordend en beschreven,
in de kluizen van het Dordts gemeentearchief. Van Braam maakte het niet lang; hij
overleed reeds in 1817 en er werd zodoende herdacht in het gezelschap van 450
aanwezigen. Kisselius schreef in 1841 een jubelzang op het vijfentwintigjarige
leesgezelschap en verder toneelwerken en enige interessante treurliederen. In zijn
‘De rust in 't graf’ schrijft hij op Bilderdijkse wijze: ‘o Graf! wat droefheid wordt
niet in uw schoot geborgen?’
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Een bijeenkomst van Letterkundigen in 1813 in het gebouw Felix Meritus in Amsterdam.

DSU kende in de eerste jaren elf ‘werkende’ leden en zesendertig honoraire’. De
eerste groep leden sprak en vergaderde intiem. De tweede ploeg mocht luisteren en
boeken lenen. Het gezelschap was bepaald exclusief, voor toetreding had men vier
vijfde van de stemmen nodig.
Jelle Nauta is medewerker van het archief en samensteller van de prachtige
tweedelige boekcatalogus van DSU (twee delen, in honderd exemplaren gestencild,
1978) en tevens schrijver van het artikel Diversa sed Una (in Kwartaal & Teken van
Dordrecht, 1978, nr. 2). Hij is door deze verdiensten de enige auteur in ons vaderland
die een leesgezelschap heeft beschreven, gecatalogiseerd en behouden voor het
nageslacht. Samen met Alleblas - onder andere auteur van de verrukkelijke catalogus
van de tentoonstelling Gedrukt in Dordrecht (1976), die informatie geeft over eerdere
Dordtse leesgezelschappen - heeft Nauta ervoor gezorgd dat een uniek deeltje literaire
geschiedenis bijkans integraal te boek werd gesteld. Het verhaal dat ik schrijf is dan
ook voor een deel het verhaal van Alleblas en Nauta. Een persoon dat een lezing zou
geven voor DSU diende wél te komen: op verzuim stond een boete die na 1859 werd
aangewend om de jaarlijkse ‘baarspartij’ (drinken en eten) te bekostigen. Liberaal
was het gezelschap in de beste zin: de anti-revolutionair kwaakte op een DSU-avond
harmonisch samen met de communist. Van 1822 tot 1850 had het gezelschap een
afdeling fysica. In de tijd van deze afdeling werd er voor duizend gulden aan
natuurkundig instrumentarium aangeschaft. De ‘fysicus’, apotheker Holzapfel, gaf
in 1858 aan 113 cursisten lezingen in de scheikunde à f1, - per persoon.
De huisvesting is voor DSU tot op heden een netelig vraagstuk gebleven. Vanaf
1823 zetelde men een halve eeuw in de stadsschouwburg aan de Wijnstraat (thans
nummer 86). Deze ‘schouwburg’ werd gedreven door twee kasteleins die blijkbaar
weinig liefde voor de letterkunde konden opbrengen. Jarenlang was er een getob en
gemier tussen de barkeepers en de geleerden over kachels, gasverlichting en nog
veel meer. Van 1873 tot 1918 kwam men samen in een gebouw op de Groenmarkt.
Eindelijk kwamen de leden onder dak in gebouw Pictura aan de Nieuwstraat. Vanaf
1925 was de bibliotheek toegankelijk in de Dordtse Openbare Leeszaal en was het
gezelschap zelf een ‘geheime’ club geworden. DSU is anno heden een besloten club
en haar leden laten het nog al eens afweten. Doch daarover aanstonds.
Ondanks de nijvere arbeid van Nauta en Alleblas krijgt men eigenlijk weinig zicht
op een avondje-DSU. We weten dan wel dat beroemde sprekers als J.J.L. ten Kate
en J.J. Cremer tussen de honderdvijftig en tweehonderd gulden voor een leesbeurt
kregen, dat er veel aandacht werd gegeven aan ‘straatverlichting en koetsverkeer’
bij het uitgaan der vergaderingen et cetera. Maar hoe ging een avondje-DSU nu in
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zijn werk? Niemand schijnt het te weten; de roman van Limburg Brouwer tilt slechts
een sluiertje van het mysterie op. Doch hij schreef, zoals gezegd, een roman over
een fictief gezelschap.
De geschiedenis van de bibliotheek is ondertussen nauwgezet bekend. Het eerste
boek was een theologisch werk van de hand van ene dominee Kist (30 april 1816).
In 1822 was er al een geschreven catalogus. Vier jaar tevoren was er reeds een
boekenkast waarvan ieder lid de sleutel bezat. De eerste, gedrukte catalogus rolde
van de persen in 1837. De bibliotheek was de tweede dinsdag van de maand open
van vijf tot zeven uur. Tot 1866 werden er gemiddeld zes boeken per jaar uitgeleend.
Wat dat betreft vormt het eerder genoemde, recente aantal uitleningen geen schril
contrast met het oudtijdse! In 1861 wordt de fysische collectie afgestoten. De boeken
brengen weinig op. Een jaar later gaat de juridische, theologische en ditjes-en-datjes
boekverzameling de deur uit. 119 gulden netto. Weer vier jaar later laat de bibliotheek
opnieuw ader: de revenuen bedragen 130 gulden. De boeken die toen werden gedumpt
kennen wij nog wel door de gedrukte catalogi. Deze werken vandaag te verkrijgen
is schier onmogelijk. Veel wat toen werd weggewuifd, behoort heden tot de hartewens
van menige bibliofiel.

Besmetting
Na 1867 gaat DSU een bestaan leiden dat zich moeilijk laat beschrijven: leesmusea,
waternoodsrampen en cholera. Op een gegeven moment dalen de uitleningen zo sterk
dat het DSU-bestuur besluit hulponderwijzers voor het halve-geld, dat van een
honorair lid, zijn diensten aan te bieden. In 1889 loopt het storm: vijfhonderd
uitleningen aan (grotendeels) hulponderwijzers. In 1894 is er wederom treurnis: 117
uitleningen aan vijftien leden. Een jaar later overweegt men ernstig de bibliotheek
te verkopen.
Het blijft tobben. Gedeeltelijke verkoop biedt geen uitzicht. In 1897 lukt slechts de
verkoop van een groot woordenboek aan het gymnasium (f13,50). In 1898 lijkt het
doek te vallen. Na veel gemiezemaus wordt de bibliotheek in 1905 opgenomen (in
pronkkast met opschrift) in de collectie van de Openbare Leeszaal. Dit lijkt een
verbetering. Conserverend gesproken werd zij dat niet. Zoals de boeken er voor een
groot gedeelte bijstaan in het Gemeentearchief, in hun liederlijke staat, is vooral te
danken aan de grove uitleen die een openbare leeszaal nu eenmaal moet toepassen.
Kostbare boekwerken zijn in pakpapier ingeplakt en van gore linnen banden voorzien.
Etiketten melden de archiefbezoeker ‘niet aan de vingers te likken bij het omslaan
der bladen, daar dit besmetting kan overbrengen’ en dat als een boek in handen is
geweest van zieken dit te melden ‘opdat het in onze desinfectieoven ontsmet worde’.
De angst voor ziekten zat er goed in te Dordrecht. Was het in 1866/67 buitengewoon
zwaar getroffen door de cholera (zie de studie van J.A.S.M. Olvers Cholera en
gemeentebeleid in Dordrecht in de negentiende eeuw, Gemeentearchief Dordrecht
1982), na 1917 werd de stad aangedaan door de dikwijls fatale Spaanse griep - die,
overigens, niet door likken kon worden overgebracht; maar wist men toen veel!
Over de bibliotheek van DSU kan een omvangrijker verhaal verteld worden dan
het tot nu toe gebodene. De Dordtse ereburger C. Buddingh' zou het hebben kunnen
doen. Hij deed het niet. De zanger die lid is van DSU, die een werkkamer heeft gehad
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in gebouw Pictura, die later een hokje verwierf in het ‘leprooshuis’ (waar de
DSU-bibliotheek een tijdje was opgeslagen), die de DSU-bibliothecaris schijnt te
kennen (hij noemt hem ‘Theo’, zie voor dit alles C. Buddingh' Dagboeknotities
1967-1972, blz. 470 e.v.) heeft blijkbaar geen interesse voor historie. Nauta en
Alleblas delen mij archiefgewijs mee dat Buddingh' als lid van DSU nog nooit een
eigengeschreven boekwerk heeft geschonken. Het Dordrechts Gemeentearchief koopt
zijn werken. Een werk van D. Buddingh (zonder apostrofje) is wèl aanwezig: een
studie over ‘oude en latere drinkplegtigheden, vooral der Scandinaviërs, Germanen
en Nederlanders’ (1842).
Van de moderne leden van het leesgezelschap moet DSU het niet hebben. En daarom
staat de bibliotheek benauwd opgetast in vijf metalen kasten. Ik bekreun mij om het
verlies van de prachtige boekenkasten van het eertijdse genoodschap maar verheug
mij tegelijkertijd in het behoud van die 425 unieke toneelwerkjes van DSU die het
Dordts gemeentearchief conserveert. Nog meer honderden boekwerken van DSU
zijn behouden. Dat grote geluk geeft een liefhebber tot op de dag van vandaag een
blik op wat zijn voorouders lazen: veel Bilderdijk, veel J.J.L. ten Kate. En niets van
Goethe.
■
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De voering van de bolhoed
De Engelse dichter Philip Larkin zestig jaar
Larkin at Sixty Redactie Anthony Thwaite Uitgever: Faber & Faber, 148
p., f45,45 Importeur: Nilsson & Lamm
In the Trojan Ditch door C.H. Sisson Uitgever: Carcanet Press, 228 p.,
f26,25
Rob Schouten
Wie de Nederlandse poëzie de laatste twee, drie jaar niet uit het oog en uit het hart
verloren is, zal het zijn opgevallen dat de debutanten die het meeste succes bij het
lezerspubliek oogstten, voor poëtische begrippen nogal ‘bejaard’ zijn: Jan Eikelboom,
Ed Leeflang, Eva Gerlach, ze zijn allemaal min of meer laatbloeiers die in hun poëzie
vaak vanuit hun ouder worden niet al te weemoedig terugblikken op hun jeugd.
Behalve dat ze thematisch met elkaar verwant zijn, hebben ze ook een toon gemeen,
die ik ‘verstandig lyrisch’ zou willen noemen. Naar wilde haren kun je bij hen lang
zoeken, en dat geldt een beetje voor de hele Nederlandse poëzie van het moment,
met uitzondering van mensen als Martin Reints en Bart Chabot: ze heeft een wat
bedaagd, soms nogal cynisch aangezicht.
Hoe je dat cultuurhistorisch moet verklaren, weet ik niet maar praktisch gezien
zou er bij sommige dichters sprake kunnen zijn van de werking van de naoorlogse
Engelse poëzie, met name van een van de belangrijkste vertegenwoordigers daarvan:
Philip Larkin. Waar deze beïnvloeding wat de toon aangaat misschien moeilijk te
bewijzen valt, daar laat ze zich althans duidelijk zien in de vertalingen, die een aantal
dichters tussen hun eigen werk door meeleveren. Wat voorbeelden: Judith Herzberg
vertaalde Larkins gedicht ‘Ignorance’ in haar laatste bundel Botshol, in het
Maatstaf-nummer van mei 1982 stonden vier, niet precieze maar wel erg mooie
Larkin-vertalingen van de hand van Jan Eikelboom en de, in dit gezelschap overigens
jeugdige, debutant Benno Barnard ontleende in zijn bundel Een Engel van Rossetti
een titel en een gedicht aan de Engelse dichter. Kortom, Larkin ligt hier goed in de
markt.
Er is kennelijk iets in die Engelse poëzie dat die Nederlandse dichters aanspreekt.
Wie er niets van wil weten, kan dat haar behoudendheid noemen, wie er positief
tegenover staat haar waardevastheid. Op een onnadrukkelijke manier, noch zwaar
noch onbenullig, gaat ze in een hedendaags jasje over eeuwige problemen. Natuurlijk
spreekt dat aan, het altijdgeidende in het eigentijdse ontdekken. En om dat te kunnen,
moet je misschien meer op je hoofd dan op je hart afgaan.
Dat het evenwichtige, redelijke verstand in de Engelse poëzie een grotere rol wordt
toebedeeld dan jeugdig elan, zou men kunnen opmaken uit de stand van zaken zoals
die in de recente bloemlezing van Engelse naoorlogse poëzie The Oxford Book of
Contemporary Verse van D.J. Enright wordt gegeven. De jongste dichter die hij
opnam was Douglas Dunn, toen zevenendertig jaar oud. Enright rechtvaardigt dit
selectiecriterium naar leeftijd met de oncontroleerbare bewering dat toegenomen
levensverwachting samenhangt met literaire ontwikkeling en dat er maar weinig
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jonge dichters zijn met een substantieel oeuvre. Hoewel je nauwelijks iets tegen de
poëzie kunt hebben die wél in die bloemlezing staat, zal de degelijkheid en
risicoloosheid van het geheel menig dichter en poëzieliefhebber doen knarsetanden.
Van onbegrijpelijke moeilijkheid, verhit geschreeuw en zegepralende omwenteling
moet de bloemlezer niets hebben: ‘I can say that there is no poem included here
which I have not understood at least in a rewarding measure.’, ‘“Protest poetry”
can at least be said to boast a subject, but it soon declines into a nervous tic, a
mechanical reiteration by its practitioners: “I protest, therefore I am”’, ‘The best
movement is one that doesn't move far in the same direction.’

Burgerlijk

Philip Larkin, 1962

Engelsen staan als conservatief te boek, dat wil zeggen ze conserveren. Dat doen
ze ook met dichters. Aan Larkin at sixty, onder redactie van de dichter-criticus
Anthony Thwaite, hebben een groot aantal bij Larkin of zijn werk betrokken schrijvers
ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag een stukje bijgedragen, over zijn werk
als bloemlezer, over zijn kostschooljaren, over zijn werk als bibliothecaris in ‘dull
Hull’, over Larkin als muziekliefhebber, kortom meer over Larkin als mens dan over
Larkin als dichter. Tot slot droegen Peter Porter, John Betjeman en Gavin Ewart een
verjaardagsgedicht bij. Ik wil niet zeggen dat zo iets in Nederland onbestaanbaar zou
zijn, maar de aard van de artikelen, veelal biografisch met een persoonlijke noot,
verschilt grondig van wat we hier gewend zijn. Stel je eens voor, een boek ter
gelegenheid van Kouwenaars zestigste verjaardag, met wat jeugdherinneringen van
Jan Elburg en Lucebert, een lang gedicht van H.C. ten Berge en zonder één echt
analytisch of synthetiserend stuk over zijn poëzie. Wij zijn hier niet meer zo gewend
het belang van een dichter met zijn persoon in verband te brengen.
Toch betekent Larkins verjaardagsgeschenk ‘at sixty’ een heel aardige aanvulling
op zijn poëzie, en dat juist omdat het beeld van de dichter zelf absoluut niet
overeenstemt met de indruk die je uit zijn gedichten bijblijft. Larkin, de man van
schaamteloze regels als ‘Later, with inch-thick specs, / Evil was just my lark: / Me
and my cloak and fangs / Had ripping times in the dark. / The women I clubbed with
sex! / I broke them up like meringues’ uit ‘A Study of Reading Habits’ dat min of
meer berucht eindigt met ‘Books are a load of crap’, deze Larkin komt uit de verslagen
van zijn vrienden en kenners naar voren als een volslagen burgerlijk en conservatief
(dus alles wat men zich niet bij een dichter voorstelt) karakter. Wie de verschillende
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partjes Larkin, zoals ze in Larkin at sixty worden aangedragen bij elkaar legt, krijgt
een dichter die in alle opzichten een keurige ongetrouwde heer blijkt die niet van
moderne en abstracte poëzie
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houdt, geen buitenlandse dichters leest, en Engeland slechts één keer heeft verlaten
om in Hamburg een prijs te incasseren - Larkin was ervan overtuigd dat hij als hij
naar het buitenland reisde in de kortst mogelijke tijd horizontaal in het gangboord
zou liggen met een gele huid en om zijn botten flapperend vlees. Voeg daarbij de
talrijke foto's waarop Larkin, nergens ontspannen, steeds onhandig voorover zittend
of staand, gekleed in slechte pakken, poseert, en de onmiskenbare indruk van
‘Englishness’ die de man uitstraalt is compleet. Alan Bennett, die een van de beste
stukken bijdraagt tot wat hij een ‘dooleful jamboree’ neemt, meldt dat Larkin
beroepshalve eigenlijk al heel lang zestig laar is, dat wil zeggen, hij is nooit jong
geweest. Robert Conquest heeft het, geloof ik, bij het rechte eind als hij het eigen
karakter van Larkins poëzie juist aan het geïsoleerde, niet-geëngageerde karakter
van de dichter toeschrijft. Juist wie zich niet zoveel gelegen laat liggen aan literaire
tradities elders en het wereldgebeuren om hem heen, kan ongegeneerd en niet
gefrustreerd door de gedachte dat alles al een keer gezegd is, de meest ijselijke,
treffende of roerende waarheden verkondigen. Larkin als dichter is de incarnatie van
de gedachte ‘In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister’.

Cynisme
Overigens dragen de meeste contribuanten aan Larkin at sixty heel wat bij aan de
eerbehoudende, ondichterlijke indruk die Larkin wekt. Een groot deel van het boek
gaat op aan aangename prietpraat en petit histoire, alsof het interessant zou zijn te
weten hoe Larkin op school gekleed ging, dat hij in flauwe limericks grossierde en
zo meer. Ook kom je er tussen de bedrijven door achter dat achter Bruce Montgomery
Edmund Crispin schuilgaat en vernemen we van Kingsley Amis dat de lessen van
Tolkien volstrekt onsamenhangend en onverstaanbaar waren. Dat laatste is natuurlijk
prettig om te horen. Weer een van de substantiëlere bijdragen levert John Gross,
ex-redacteur van het Times Literary Supplement, over Larkins activiteiten als
bloemlezer en samensteller van The Oxford Boek of Twentieth-Century English Verse,
een nogal persoonlijke en indertijd van alle kanten aangevallen werkstuk. Gross laat
niet alleen zien dat de gebloemleesde gedichten vaak hoogstopmerkelijke
Larkin-elementen in zich hebben, maar wijst ook een heel typerend soort cynisme
in Larkins keuze aan: ‘Only it is the cynicisme which seems to me inseparable, for
a powerful mind, from tolerance, the private grimace while democratie requirements
are fulfilled. ‘Inderdaad, de lezer van Larkin at sixty zou heel wel het beeld van een
conformistische, soms zelfs filisterachtige Engelsman bij kunnen blijven, omringd
door een aantal hoffelijke vrienden, maar wie Larkins gedichten ernaast legt, ziet dat
in de bourgeois-gentilhomme een geweldig cynicus schuilgaat. Zie bij voorbeeld het
onovertroffen ‘Water’ uit de bundel Whitsung Weddings, in de congeniale vertaling
van Jan Eikelboom:
Als ik erbij geroepen werd
om een religie op te zetten
zou ik daar water voor gebruiken.
Om bij de kerk te komen
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zou men door water moeten waden
naar droge, nieuwe kleren.
Mijn liturgie zou beelden
van onderdompeling bevatten,
een woest en vroom doordrenken,
en ik zou in het oosten
een glaasje water heffen
waar licht uit alle hoeken
tesaam zou komen, eindeloos.

Droog
Cynisme lijkt de voering van de bolhoeden van meer Engelse dichters. Enige tijd
geleden kreeg ik de bundel In the Trojan Ditch in handen, verzamelde gedichten en
geselecteerde vertalingen van de hier nagenoeg onbekende dichter C.H. Sisson. Of
hij ook zo'n aardige Engelse conservatief is, weet ik niet, want zijn zestigste verjaardag
in 1974 is onopgemerkt gebleven, maar uit zijn eigen voorwoord blijkt in elk geval
dat hij eenzelfde soort cynisme als Larkin aan de dag legt waar het alledaagse
gebeurtenissen betreft: ‘There is no question, as it has come to me, of filling
note-books with what one knows already. Indeed as the inevitable facility comes,
the conscious task becomes the rejection of whatever appears with the face of
familiarity.’ Vertrouwen in de wereld, al kun je je aan haar conformeren, is voor
mensen als Larkin en Sisson niet langer houdbaar. Elk optimisme is in hun poëzie
tot een rudiment uit vervlogen tijden geworden, iedere lyriek heeft een wrange
bijsmaak gekregen. Het gedicht ‘Sumptuary Laws’ van Sisson geeft goed aan hoe
onder de muisgrijze buitenkant van een mens nog slechts ongeloof en egocentrisme
schuilgaan:
Still with the hope of being understood,
Of understanding myself
Or understanding someone else,
I engaged in restless action.
It was no good.
First because
It had no issue, secondly because
If it could have had, I would no longer care.
The problems of age are semblant, one thing
Like another, no thing identical,
The things have been seen, the passions
Expended in better times by a better man.
So outwardly and above
We turn, gracious and empty
The old hypocrites, counting the stars,
Loving the children, counting them like money.
Thanking what stars we have that the wrong turnings
Have all been taken, a life of comfort
Assured, as it may be, to the last deception
I could call this life respectable but
I must call it mine, which is worse.
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Deze levenshouding die in In the Trojan Ditch in elke regel voelbaar is, zou perfect
de uit en te na geconstateerde crisis in de westerse cultuur vertegenwoordigen, als
de ermee geschreven gedichten zélf grauw en middelmatig waren. Maar wie ze bitter,
zonder hoop en zelfs zonder teleurstelling kan schrijven, laat zien dat de mens altijd
nog tot oordelen in staat is en in het stoïcijnse bezit van het uitzichtloze inzicht is
gekomen. Het type dichter dat door deze Engelse dichters en een aantal van hun
Nederlandse collega's wordt vertegenwoordigd, schreeuwt en danst niet meer in een
lendendoekje om regen, maar steekt, nu het bijna voortdurend regent, snel een paraplu
op om droog en verstandig over straat te gaan.
■

MOEDERSCHAP
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Milosz' dubbele gebondenheid
Een Poolse jeugd tussen de wielen van de geschiedenis
Het dal van de Issa door Czeslaw Milosz Vertaling en nawoord Gerard
Rasch Uitgever: Peter van der Velden, 309 p., f37,50
Karol Lesman
In 1951 publiceerde Czeslaw Milosz in het meinummer van het Poolse emigrantenblad
Kultura, dat sinds het einde van de jaren veertig in Parijs verschijnt, een politieke
verklaring waarin hij uiteenzette waarom hij zijn banden met de Poolse Volksrepubliek
verbrak. Dit artikel, getiteld Nee, was zijn antwoord op de verordeningen die door
het in dat jaar gehouden schrijverscongres waren uitgevaardigd en die van de
schrijvers een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de strenge regels van het
socialistisch-realisme eisten.
Milosz noemde zijn beslissing een soort literaire zelfmoord. Bovendien hield hij er
serieus rekening mee, dat hij door deze keuze wel eens gedwongen zou kunnen
worden tot een stilzwijgen in de isolerende eenzaamheid van het emigrantenbestaan,
afgesloten van de levende en levenwekkende bron van de Poolse taal en traditie. Op
het moment dat hij zich afkeerde van het Poolse culturele leven was hij in zijn
vaderland al een gevierd dichter. Hij had op de eerste plaats zijn naam gevestigd als
belangrijkste exponent van de catastrofistische poëzie met onder andere de bundel
Drie winters (1936) en had later opzien gebaard met het zeer aangrijpende De wereld
- een naïef gedicht (1943), een van de hoogtepunten uit de Poolse oorlogslyriek. Met
wantrouwen werd hij nu ontvangen door de conservatieve Poolse emigranten - hij
had immers zes jaar lang ‘gediend’ als cultureel attaché van de Poolse Volksrepubliek
in respectievelijk New York en Parijs. De vrees voor afzondering werd nog groter
toen bleek dat hij als schrijver, zeker in het begin, bij zijn Poolse lezers in het Westen
slechts weinig begrip ontmoette. Vanaf de publicatie van Nee in 1951 tot het
verschijnen van Het dal van de Issa in 1955 had Milosz uitsluitend geschreven over
het cultureel-politieke klimaat in Oost-Europa. Hij beschouwde dit als zijn morele
plicht. In die periode was er geen enkel gedicht van zijn hand verschenen. Met het
schrijven van Het dal van de Issa keert Milosz voorzichtig terug op het pad van de
poëzie - daarmee de vitale levensader van zijn schrijversschap beschermend.

Czeslaw Milosz

Vier jaar daarvóór, in dezelfde, reeds genoemde aflevering van Kultura, had de
andere belangrijke Poolse emigrantenschrijver uit deze eeuw, Witold Gombrowicz,
zijn literaire stilzwijgen verbroken met het publiceren van het begin van
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Transatlantisch, zijn eerste in ballingschap geschreven roman. Net als Milosz kreeg
hij als emigrant pas laat erkenning. Hoewel beide schrijvers vaak in één adem worden
genoemd, hebben ze afgezien van een vergelijkbare lotsbestemming weinig met
elkaar gemeen.
In Persoonlijke verplichtingen (1972) geeft Milosz het fundamentele verschil
tussen hem en Gombrowicz als volgt aan: ‘...wat mij fascineert is de appel: het
principe van de appel, de wetmatigheid van de appel, de appelligheid op zich zelf.
Maar bij Gombrowicz ligt de nadruk op de appel als “psychisch feit”, op de projectie
van de appel op het bewustzijn...’ (pag. 152). De eerste wordt geboeid en ontroerd
door de appel aan de boom, de ander wordt beziggehouden door de appel in zijn
hoofd. Milosz' kracht schuilt in het benoemen van de hem omringende wereld, maar
zijn poëzie en het proza van Het dal van de Issa geven meer dan alleen maar een
objectieve weergave van de werkelijkheid. Milosz wordt bovendien gedreven door
het geloof, dat hij door de dingen zo zorgvuldig mogelijk een naam te geven, deze
aan de vergetelheid zal kunnen onttrekken. Deze opvatting over het bedrijven van
literatuur ontlokten ooit Gombrowicz de door Milosz zelf geciteerde, nogal
sarcastische woorden: ‘Ik stel me jou voor als een Litouwse edelman, die ergens in
de modder zit, 20 mijl verwijderd van het dichtstbijzijnde dorp, terwijl hij vliegen
van zich afslaat en peinst over het feit dat zijn vrouw hem twintig jaar geleden
pruimennoedels heeft gegeven in plaats van kersennoedels, en wat dat betekent.’

Wie ben ik
Het dal van de Issa, dat zich afspeelt in het prachtige, ruwe landschap van Litouwen,
het geboorteland van Milosz, is de in poëtisch proza geschreven kroniek van een
kindertijd die hier en daar overeenkomsten vertoont met de eerste levensjaren van
de auteur. Toch is het geen echte autobiografie in de strikte zin van het woord. ‘De
verteller weet niet in welke tijd hij moet vertellen, hoort het tot het heden of tot het
verleden, het lijkt of dat wat voorbij is niet helemaal verleden tijd is, zolang het nog
voortduurt in het geheugen van de generaties - of van slechts een kroniekschrijver.
De kleine Tomasz - nu eens Surkont genoemd (zo heet zijn moeder) dan weer
Dilbin (dat is de naam van zijn vader) - groeit op in een wereld van volwassenen die
allen een sterke binding hebben met de aarde waarop zij leven. Temidden van een
ongerepte natuur, waarin bosduivels, heksen, spoken en andere duistere krachten de
mens in hun ban houden, wordt hij opgevoed door zijn grootouders, die hem vertellen
over de geschiedenis
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van zijn beide voorgeslachten. Hij raakt in verwarring als hij hoort van de ruzies die
de naast elkaar levende Polen en Litouwers hebben. Sinds de Pools-Litouwse Unie
in de veertiende eeuw tot stand was gekomen, hebben de katholieke Polen steeds
geprobeerd de heidense Litouwers cultureel te bekeren en economisch afhankelijk
te maken. Tomasz ziet hoe in zijn directe omgeving zijn Poolse grootmoeder afgeeft
op de in haar ogen inferieure Litouwse boeren, hoe de opstandige Józef (de Zwarte)
overhoop ligt met de Poolse grondbezitters en hoe pastoor Monkiewicz het bijgeloof
van zijn parochianen fanatiek te lijf gaat.
Tomasz is de belichaming van het conflict tussen deze twee zo verschillende culturen.
Via de grootouders van zijn vader is hij zelfs verwant met de legendarische Litouwse
vrijheidsstrijdster Emilia Plater en daarnaast is zijn moeder een nakomelinge van
Hieronim Surkont die nauwe contacten onderhield met een van de meest bekende
Poolse magnatenfamilies, die hun bezittingen hadden over het gehele Litouwse
grondgebied - de Radziwills. Vandaar Tomasz' dubbele gebondenheid met Polen en
Litouwers.
Maar het is niet het enige conflict waarmee de jonge Tomasz kampt. Hij stelt zich
ook vragen als ‘wie ben ik? en waarom ben ik die ik ben?’. Of zoals tijdens de jacht
op een auerhaan, op het moment dat hij oog in oog komt te staan met de getroffen
vogel: ‘En hij, Tomasz, was achter de bliksem, kwam van de andere kant, zo
ontmoetten ze elkaar zoals ze elkaar konden ontmoeten, het was een beetje jammer
dat het nooit anders zou zijn, alleen zo. Eigenlijk verlangde hij naar een contact met
andere levende wezens, dat er niet was. Waarom is de barrière er en waarom moet
iemand die van de natuur houdt jager worden?’
Op al deze vragen kon Tomasz geen antwoord vinden en wist hij ‘dat hij zich aan
de beschikkingen van het lot moest onderwerpen, die via zijn persoon werden
uitgevoerd, dus was elke stap die hij deed tegelijk van hem en niet van hem.’
Met deze wetenschap rijdt hij, twaalf jaar oud, op het einde van het boek met zijn
moeder ‘in de richting van de grote meren’, naar Polen, een totaal onbekende toekomst
tegemoet.
In sommige opzichten doet Milosz' roman denken aan De getaande vrijheid van
de sinds 1945 in België woonachtige Marian Pankowski. Het dal van de Issa ademt
dezelfde sfeer van verbondenheid met de geboortegrond en lijkt te zijn geschreven
vanuit een zelfde behoefte om de auteur te beschermen ‘tegen het gevoel van leegte
als gevolg van een bestaan buiten volk en taal’, maar het mist de ‘halfschertsende
didactiek’ en de ‘quasi-wetenschappelijke formuleringen’ van het boekje van
Pankowski, dat net als Het dal van de Issa in 1955 in Parijs verscheen.
Bij het lezen van de eerste Nederlandse vertaling van een werk van Czeslaw Milosz
krijgt men nogal eens het gevoel, dat er blijkbaar haast gemaakt moest worden met
het uitbrengen van een boek van de Nobelprijswinnaar van 1980. Het Nederlands
loopt niet altijd even soepel, soms moet men een zin overlezen om te kunnen begrijpen
wat er staat. Het is jammer dat de vertaler zich niet wat meer tijd gegund heeft, want
nu maakt de Nederlandse vertaling een slordige algemene indruk en doet zij tekort
aan het prachtige origineel.
■
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Hugh Jans
Over kalfsborst
Kalfsborst is een veelal vergeten stuk vlees, dat toch een paar
smakelijke mogelijkheden biedt. Het is geen vlees om even door de
pan te halen, het vergt een langere braad- of smoortijd en is daarom
geschikt voor stoofpotten of om uitgebeend en gevuld met een of andere
geurige farce gebraden te worden of om er de befaamde blanquette
de veau mee te maken. Goed aangeklede ofwel bevleesde ribben
kunnen als kalfsspareribs gesmoord worden. Een ontbeende kalfsborst
kan ook in haar geheel als grosse pièce bereid worden, genappeerd
met een saus van de braadjus losgemaakt met wat witte wijn en port,
opgeklopt met room, het stuk omringd met een garnituur van fijne
groenten. Relatief gesproken is de koop voordelig. Het eerste recept
is van zuidelijke oorsprong.

Ragoût de veau méditerranéen
1,2 kg ontbeende kalfsborst
bloem
2½ eetl. olijfolie
1 1/3 kop gehakte ui
2 tenen knoflook u.d.kn.
2/3 kop gehakte Italiaanse bliktomaten, met het nat
½ kop kalfsbouillon
5 eetl. rozijnen
2½ eetl. citroensap
2½ eetl. ciderazijn
2 eetl. suiker
1 theel. verse gemberpoeder
¼ theel. kaneel
zout & peper

Trim teveel aan vet van het vlees af en snij het in blokken van 5 cm. Dep de stukken
droog en wentel ze door bloem.
Maak de olijfolie heet in een braadpan en bak het vlees in gedeeltes rondom bruin.
Schep het met een schuimspaan over in een dikhuidige ovenvaste kasserol.
Giet het meeste vet uit de braadpan en voeg de uien toe. Smoor ze 10 minuten op
laag vuur in de gesloten pan. Roer af en toe om. Roer er daarna de knoflookpulp en
de gehakte tomaten met het nat bij, dan de bouillon, rozijnen, citroensap, azijn, suiker,
gemberpoeder, kaneel, zout en peper en breng het, al roerend, aan het sudderen. Giet
alles nu over het vlees in de kasserol en zet die gesloten 2-2½ uur in een matig lage
oven (325° F, 162° C) of tot het vlees smoorgaar is geworden. Kruid de ragoût
zonodig bij. Giet de saus desgewenst door een zeef in een kom en ontvet de saus.
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Giet die weer terug in de kasserol en dien de ragoût warm op met risotto of gewoon
met knapperig vers stokbrood.
Een of andere bijtgaar gekookte, beboterde pasta is natuurlijk ook goed met wat
frisse groene sla ernaast.

Kruidige kalfsribben
1,8 kg goed bevleesde kalfsribben
bloem
zout, peper & mosterdpoeder
2 eetl. knoflookolie (Hollywood)
2 koppen plakken ui
4 lange repen sinaasappelschil, zonder wit
1 theel. gehakte verse basilicum
1 theel. gehakte verse rozemarijn
1 theel. verse tijm
1 laurierblad, verkruimeld
2/3 kop droge Noilly Prat
2/3 kop ongezouten bouillon

Vraag de slager om de ribben van elkaar te hakken. Trim teveel aan vet er eventueel
af. Meng bloem royaal met zout, peper en mosterdpoeder en wentel de ribben hierdoor.
Rooster ze ½ uur op het ovenrek, zover mogelijk van de hittebron van de ovengrill
verwijderd of tot ze mooi gebruind zijn.
Combineer in een zware vuurvaste kasserol de knoflookolie, ui, sinaasappelschillen,
basilicum, rozemarijn, tijm en laurier en fruit het in de gesloten kasserol 10 minuten
op laag vuur of tot de ui zacht is geworden. Voeg dan de vermouth, bouillon en
kalfsribben toe. Breng het aan het sudderen en schuif de gesloten kasserol 1-1½ uur
in een matige oven (350° F, 177° C). Bedruip ze geregeld tot ze zeer mals zijn
geworden.
Geef ze met goudbruine frieten of opgebakken, gesneden krieltjes en tomatensla.

Gevulde kalfsborst
1½ kg ontbeende kalfsborst, aan een hoog stuk
4 eetl. rauwe rijst
120 g dobbelstenen ontbijtspek
1 klontje boter
1 kop verse groene erwten
1 theel. gehakte verse lavas
zout & peper
2 eetl. gehakte groene ui
1 losgeklopt ei
1 ui, gesneden
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1 wortel, gesneden
½ kop heldere bouillon
½ kop gehakte bliktomaten met het nat

Snij de kalfsborst aan een kant open, zodat er een zak ontstaat die gevuld kan worden.
Trim desgewenst teveel aan vet eraf.
Kook de rijst 10 minuten in ruim kokend water. Giet het af en doe de rijst in een
kom.
Blancheer het spek 2 minuten, bedekt met kokend water en laat het uitlekken.
Bruin het in een vuurvaste kasserol en schep het met een schuimspaan bij de rijst in
de kom. Voeg de groene erwten, lavas en wat zout en peper hieraan toe.
Fruit de gehakte groene ui 5 minuten, al roerend, in het spekvet en schep het met
de schuimspaan bij de rijstvulling. Roer de vulling om met het losgeklopte ei. Vul
de kalfsborst hiermee en naai haar dicht met keukengaren.
Bak de gevulde borst snel aan in het spekvet. Giet teveel aan vet af, bestrooi het
vlees van buiten met zout en peper, voeg de gesneden ui en wortel toe. Braad het 15
minuten in een zeer hete oven (450° F, 230° C). Giet het vet af en voeg de bouillon
en gehakte tomaten met hun nat toe. Breng het aan het sudderen en smoor de kalfsborst
1½ uur in de gesloten kasserol in een matig lage oven (325° F, 162° C), geregeld
bedruipend, tot ze heel mals is geworden.
Laat haar uit de oven even op een snijplank betijen en snij haar dan overdwars in
gulle plakken. Geef de braadjus er afgeschuimd apart bij met gekookte krieltjes.
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De blauw geruite kiel
Zesde jaargang nummer 28
Over oorlog
Piet Piryns
‘Wij hebben kinderen op de wereld gebracht, en geen kanonnenvoer,’ stond er op
het spandoek dat Israëlische vrouwen ontvouwden voor het huis van hun premier
Begin. De oorlog in Libanon duurt nu al vijf weken. En hoeveel doden er al gevallen
zijn - dat weet niemand.
Dit stukje gaat dus weer over oorlog.
Een tijd geleden sprak ik met een beroemde Nederlandse schrijver. Die man had
de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt, en hij was zo blij dat er nu geen oorlog
meer was. ‘Oorlog’, zei hij, ‘dat betekent voor mij bommenwerpers boven de steden,
gillende mensen door de straten, glasgerinkel, instortende huizen, stofwolken tot
tweehonderd meter boven het land. Voor zover ik weet gebeurt dat op dit moment
nergens meer.’ Een domme uitspraak. Zo'n man kijkt natuurlijk nooit naar de televisie,
of hij heeft poep in zijn ogen. Misschien zou hij wat vaker de Blauw Geruite Kiel
moeten lezen. Dan had hij het afgelopen jaar kunnen lezen over de oorlog tussen
Iran en Irak, over de Falklandeilanden, over de gruwelijkheden in Afghanistan,
Angola, Cambodja, El Salvador, Noord-Ierland en Libanon.

Beiroet na de Israëlische bombardementen (foto ABC)

Dan had hij geweten dat de wereld één groot slagveld is. Sinds het einde van de
Tweede Wereldoorlog, in 1945, hebben wij hier in Nederland vrede. Gelukkig maar.
Nederland behoort tot de uitzonderingen. Sinds 1945 zijn in de hele wereld
honderddertig oorlogen gevoerd. Daarbij zijn vijfendertig miljoen mensen om het
leven gekomen. Dat is een ontstellend cijfer, en al denk je er nog zo lang over na, je
kunt je onmogelijk voorstellen wat dat betekent.
Wij in Nederland zijn bang voor een atoomoorlog, en daarom willen wij dat alle
atoomwapens uit Europa worden weggehaald. Maar een gewone oorlog (een
conventionele oorlog noemen de politici en generaals dat) is niet minder wreed. In
die honderddertig oorlogen zijn niet alleen soldaten gesneuveld (soldaten sneuvelen,
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andere mensen gaan alleen maar dood), er zijn ook tientallen miljoenen burgers
omgekomen: gewone mannen en vrouwen en kinderen. Zij werden bedolven onder
het puin, zij werden bestookt met gifgas of napalm, zij werden vermoord met
hakmessen of mitrailleurs.

‘Oorlog,’ schreef een Duitse veldheer in de vorige eeuw al, ‘is de voortzetting van
politiek met andere middelen.’
Oorlogen hebben een aanleiding en een oorzaak. De aanleiding is vaak onbenullig:
zo was de aanleiding voor een oorlog tussen El Salvador en Honduras bij voorbeeld
een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd, en de aanleiding voor alle ellende in
Libanon was een moordaanslag op de Israëlische ambassadeur in Londen. De oorzaak
(waar het dus echt om gaat) ligt altijd veel dieper. Er zijn sinds het eind van de
Tweede Wereldoorlog imperialistische oorlogen gevoerd: dat zijn
veroveringsoorlogen, waarin een machtig land een zwakker land onder de voet wil
lopen. Er zijn bevrijdingsoorlogen gevoerd: dat is het omgekeerde daarvan. Er zijn
stammenoorlogen en godsdienstoorlogen geweest: dat zijn vaak burgeroorlogen, dat
wil zeggen oorlogen die gevoerd worden door de inwoners van een zelfde land. Een
ding hebben alle oorlogen gemeen: alle oorlogvoerende partijen zijn altijd overtuigd
van hun spijkerharde gelijk.
Ook stukjes die over oorlog gaan heben een ding gemeen: ze zijn niet vrolijk.
■

De stem van ouders en leerlingen
Marjo van Soest
Op bijna elke school zijn wel een paar ouders actief. De vader van Henk en de moeder
van Annie treden elk jaar op als Sint en Piet. Janneke's vader let erop dat de cavia's
en de bokken niet overvoerd raken met wit brood en patatresten. Op schoolreisjes
en sportdagen gaan er ook altijd een paar vaders en moeders mee om een oogje in
het zeil te houden.
Er zijn scholen die het toejuichen dat de ouders meedoen, maar op sommige scholen
vindt men het helemaal niet zo nodig. Geen pottekijkers hier; ouders hebben geen
verstand van onderwijs; ze hebben wel mooie ideeën, maar wij moeten ze uitvoeren;
mopperen de leerkrachten die ‘tegen’ zijn. Maar op een beetje vooruitstrevende
school vindt men het belangrijk dat ouders mee kunnen praten over de dingen die in
de klas gebeuren. Dat ze de kans krijgen de school van hun kinderen beter te leren
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kennen. Dat hoeft niet alleen door mee te denken over klauterrekken en fleurige
gordijnen voor het overblijflokaal. Het kan ook goed zijn als
Vervolg op pag. 36
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De stem van de ouders en leerlingen
Vervolg van pag. 35
ouders zich buigen over belangrijker zaken, zo als de doelstellingen van het onderwijs.
Moet de school alleen een bolleboos van je maken? Of moet de school ook leren dat
je naar anderen moet luisteren, dat het belangrijk is als je goed kunt samenwerken
en leert ontdekken wat je talenten en je hobbies zijn?
Tot nu toe konden ouders voornamelijk invloed uitoefenen via de oudercommissies
die elke openbare school kent. De commissie kan overleg plegen met de schoolleiding
over allerlei dingen. Een belangrijke taak van de oudercommissie is belangstelling
kweken bij de ouders voor de school. Want daar schort het nogal aan. Er wordt wel
veel gepraat over meedoen van de ouders, maar in werkelijkheid zijn het steeds
dezelfden die actief zijn.
Er zijn wel ouders die wat meer school willen doen, maar ze durven niet zo goed.
Zo gauw ze een voet over de drempel hebben gezet, voelen ze zich weer net als toen
ze zelf tien, elf jaar waren. Heb je wel eens ouders door de gangen van je school zien
lopen? Ze hebben nooit die kwieke, verende tred van de leerkracht. In negen van de
tien gevallen gaan ze gebogen en schichtig door de gangen, net of ze iets op hun
kerfstok hebben. Maar schichtig of niet: ouders zijn verantwoordelijk voor de
opvoeding en zolang een kind op school zit, neemt de school die verantwoordelijkheid
voor een deel over. Daarom is het alleen maar toe te juichen als ouders ook
belangstelling hebben voor het onderwijs. Maar ze hadden tot nu toe niet zoveel
invloed. In de onderwijswetten staat niets over het meedoen van ouders op scholen
en er zijn geen duidelijke regels voor.
Dat is nu aan het veranderen. Een paar maanden geleden is de wet op de
medezeggenschap in werking getreden. (Medezeggenschap: kunnen meepraten én
beslissen). Volgens deze wet hebben alle ouders die een kind op school hebben
stemrecht bij het kiezen van een medezeggenschapsraad per school. Iedere school
moet binnen een halfjaar regels hebben opgesteld voor de medezeggenschap van
ouders. Voorlopig gaat zo'n medezeggenschapsraad voor de helft bestaan uit personeel
van de school en voor de andere helft uit ouders en/of leerlingen. Ja, je leest het goed.
Op scholen waar kinderen van zestien jaar en ouder zitten mogen ook leerlingen
meepraten en meebeslissen. Het gaat dan niet langer alleen om de kleine dagelijkse
dingen, want daarvoor blijven er een soort oudercommissies bestaan. Nee, de
medezeggenschapsraad kan beslissingen nemen over belangrijke zaken als: wat
willen we met het onderwijs, hoe ziet het speel- en werkplan eruit, gaat die belangrijke
verbouwing nog door, enzovoort.

Bij het voorbereiden van de raden de afgelopen maanden waren ook al leerlingen
betrokken. Ze vonden het in het begin wel spannend om bij die gewichtige
vergaderingen te mogen zitten, maar toch haakten ze nogal snel af. De voornaamste
klacht was: wat praten die mensen moeilijk, het is bijna niet te volgen. En het gaat
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helemaal niet over de dingen die voor de school belangrijk zijn. Alleen maar over
regels en afspraken.

Een troost is, als de medezeggenschapsraden er eenmaal zijn en als de regels
vastliggen, dan zal het wél over belangrijke zaken gaan. En dan is het toch een
vooruitgang dat ouders en leerlingen van een schoolbestuur kunnen eisen dat ze open
en eerlijk alles met elkaar kunnen bespreken. Dat ze kunnen zeggen: laat eens zien
die brief van de wethouder over die drukke verkeersstraat. Kan het verkeer echt niet
omgeleid worden, zodat niet de hele dag die vrachtauto's langs de school denderen?
En als het niet kan, leggen wij ons dan bij zo'n beslissing neer?
■

Het is hier erg, in het naaldwoud
Kees Los
Wat is het stil geworden om ons heen. Geen Boniek meer; geen Rocheteau. Ook
geen Rummenigge of Lato meer. Het wereldkampioenschap voetbal in Spanje is
afgelopen. Oom Daniël kwam onmiddellijk na de finale in beweging. Hij ging de
caravan inladen. We zouden naar de natuur gaan.
Even leek het er op dat er gelukkig iets mis zou gaan. Bij het keren reed oom
Daniël de caravan dwars door de heg van de buurman. Muurvast zat ie daar. Neef
Christoffel ging juichend naar binnen om op België 2 de Tour de France te gaan
bekijken. En nicht Joséphine begon haar vriendinnen op te bellen dat de vakantie
niet doorging en dat ze dus morgen toch met de spoorwegen naar ponypark Slagharen
kon. Maar oom Daniël kreeg de caravan na een tijdje toch uit die heg.

Nu zitten we in een naaldwoud aan de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. Tante
Jolande zit aan de oever van een beekje. Ze vindt het zo prachtig dat ze het gevoel
krijgt dat ze ervan moet zingen. En dat doet ze ook:
‘Is 't wonder zoo met bloem en kruid
Ook 't jonge hart zich open sluit’

't Is verschrikkelijk. Oom Daniël met wie we vorige week nog uren konden praten
over de voetbal-uitslagen (en die alles bij elkaar 26,50 gulden verloor bij het wedden
met neef Christoffel en nicht Joséphine), oom Daniël zit nu hele dagen op landkaarten
te turen. Of hij probeert de benzine-brander op gang te krijgen. Er is geen zinnig
woord meer uit hem te krijgen.
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We moeten ons van tante verheugen in de bergparkiet die hier nog in het wild
voorkomt. Of in het paarse dalkruipertje, dat nog verre familie schijnt te wezen van
onze dalia.
Er is hier geen aandacht voor Jan Raas, niet voor Hinault, nog minder voor de Ier
Kelly. Het is hier erg. De volgende radio- en televisie-gids kunnen we pas half
augustus weer inzien.
■
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Pissebed 2
Dick Walda
Wessel duwde de deur van nummer 29 open en liep de wachtkamer binnen van dokter
O. Terwikkel, Kinderpsychiater. In de wachtkamer zaten nog meer kinderen.
Sommigen hadden hun ouders bij zich. Het was me een mooie verzameling! Je wist
niet wat je zag: stotteraars, hazelippen, mankpoten en dan natuurlijk bedplassers op
oudere leeftijd. Je hoefde niet eens te vragen wat de kinderen mankeerde: je kon het
zó zíén. Alleen aan bedplassers en dus ook aan Wessel was niks te zien.
Een paar keer vroeg een stotteraar of een hazelip aan Wessel wat hij voor ergs
had.
‘Ik heb vroeger een autoongeluk gehad en droom er nog steeds van,’ loog Wessel.
‘En Otto haalt m'n dromen weg.’
Dat had een meisje hem een keer in de wachtkamer gezegd en sindsdien gebruikte
hij gewoon haar verhaal.
De dokter heette Otto en die vond dat alle kinderen hem bij zijn voornaam moesten
noemen. Dat schept een band, had Otto gezegd.
In de wachtkamer waren geen oude Donald Duck's, Kuifjes of Taptoes, maar
allemaal moeilijk legpuzzels. Wessel had nog nooit meegemaakt dat een van de
kinderen zo'n puzzel in elkaar had gekregen. Als ze werden opgeroepen gooiden ze
gauw de puzzel weer helemaal door de war, bang als ze waren dat één van de
achterblijvenden de puzzel zou afmaken.
Wessel was na een half uurtje wachten aan de beurt. Door een microfoontje hoorde
hij: ‘Wessel... hallo Wessel... kom je?’ De bruine deur door en daar was Otto al.
Wessel ging in een dure, maar ongemakkelijke houten stoel zitten. Hard aan je kont,
vond hij.

Tekening Annet Planten

Een aardige man, die Otto, vond Wessel in het begin. Hij had alleen de grootst
mogelijke moeite de dokter bij de voornaam te noemen en liet dat dan ook meestal
achterwege. Otto mocht graag kleine sigaartjes roken en speelde onder het praten
vaak met een zilveren bal, die hij liet rollen, in de lucht gooide en heen en weer
bewoog. Daaraan had Wessel moeten wennen, want hij kreeg eerst de zenuwen van
het gespeel. Terwijl hij juist voor z'n rúst naar Otto toe ging.
Wessel zijn moeder had namelijk tegen Otto gezegd dat Wessel een overgevoelige
zenuwelijer was. Gewoon, waar Wessel bij zat, zei ze dat. Een overgevoelige
zenuwelijer. Hij had op dat moment gewenst dat zijn moeder aan het oliebakken was
en dat zij de hele pan met heet vet over zich heen kreeg en vervolgens in brand vloog.
Ontzettend gemene dingen kon Wessel bedenken. Zomaar. En over die gemene
dingen wilde Otto graag met Wessel praten. Als Wessel zo gauw niks in z'n hoofd
had, bedacht hij ter plekke iets. Dat kon hij goed.
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‘Hallo Wessel, boy, hoe staat het leven?’

Niet zo, maar zo!
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Pissebed 2
vervolg van pagina 37
‘Wel goed.’
‘Fijn... fijn... 's even kijken...’ Otto bladerde in een notitieboekje, terwijl hij met
de zilveren bal begon te spelen.
‘Een kleine maand terug hebben we 't gehad over je verjaardag.’
‘Ik geloof 't ook,’ zei Wessel vaag.
‘Je weet toch wel waarvoor je hier komt, he Wessel?’
‘Om van het bedplassen af te komen.’
‘Precies... precies... Nog in bed geplast de laatste tijd?’
‘Helemaal niet. Droog gebleven.’
‘Mooi. Zeker weten?’
Otto keek Wessel doordringend aan. Wessel loog nu met de moed der wanhoop
en smeekte God dat hij hem geen rode kleur zou geven.
‘Ik heb een nieuwe vriend,’ probeerde hij.
‘Zo. Nieuwe vriend. Van school?’
‘Nee. Uit de straat. Hij woont bij ons in de straat. Mehmet.’
‘Mehmet?’
‘Een Turk. Werkt aan het Overkant van het IJ. In de autofabriek. We gaan samen
een wereldreis maken. Hij heeft gouden staven verborgen.’

Tekening Annet Planten

‘Wanneer, Wessel?’
‘Misschien in de grote vakantie.’
‘Zo... dat is fijn... en hoe vinden je ouders dat?’
‘Zij hebben dan de sta-caravan gekocht en ik ga met Mehmet mee. Misschien gaat
Adriaan ook wel mee.’
Adriaan is...’
‘Adriaan klust zwart. En hij helpt ons af en toe. Hij heeft me hierheen gebracht.’
‘Mooi... mooi... plannen zat dus...’
Otto stak een sigaartje op met een mooie, gouden aansteker, die in een speciaal
leren etuitje zat. Hij legde de aansteker op zijn enorme tafel, die helemaal van glas
was. Toen gooide hij z'n zilveren bal bijna tegen het plafond en zei: ‘Je verjaardag.
Weet je al wat je krijgt?’
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‘Misschien een radiootje. Met een koptelefoon. Om mee te nemen op de wereldreis.
Ik heb zelf ook gespaard en mijn ouders leggen er wat bij.’
‘Denk je vaak aan je verjaardag? Of aan andere leuke dingen die je tegemoet gaat?’
Tegemoet gaat. Wessel moest er even over denken wat hij nu weer moest zeggen.
‘Zoals een schoolreisje?’ vroeg hij.
‘Zoiets ja. Verheug je je er op?’
‘Bijna niet. Ik denk altijd: ze zullen me toch wel weer pesten.’
‘Word je veel gepest, Wessel?’
‘Nogal. Heb nog nooit gehuild. Ik trek me d'r niks van aan. Of tenminste: ik dóé
alsof ik me er niks van aantrek. Het fijnste vind ik dingen alleen doen. Dan weet je
zeker dat het gaat zoals je fantaseert.’
‘Dus nog nooit gehuild, boy?’
‘Vroeger, toen ik klein was. Maar nou niet. Nooit.’
‘En pieker je vaak? Pieker je vaak over wat je fout doet?’
‘Nee. Wat bedoelt u?’
‘Bedoel je,’ verbeterde Otto hem.
‘Nee... ik pieker niet. Alles gaat vanzelf.’
Het was een tijdje stil. Toen zei Otto: ‘Je moeder heeft gebeld. Dat je weer in bed
hebt geplast.’
Wessel wilde weer een worm zijn, desnoods een houtworm, maar nietig en klein.
Nooit meer voor schut staan. Otto had al die tijd net gedaan alsof hij hem geloofde.
‘Dus je hebt tegen me gelogen, Wessel.’
‘Ik was 't vergeten.’
‘Jaja...’
Otto keek een tijdje verveeld naar buiten en trok aan zijn sigaar.
‘Goed, dat was 't dan voor vanmiddag. Probeer niet meer tegen me te liegen, want
dat lukt je toch niet,’ zei Otto vermanend.
Je moet eens weten wat ik allemaal lieg, dacht Wessel, maar hij bleef beleefd naar
Otto kijken.
‘Volgende maand, zelfde tijd. En doe je best. Schrijf 's op wat je voelt. Laat me
dat volgende maand lezen. Okee?’
Wessel knikte en verliet haastjerepje de kamer.
‘Zijkerd,’ dacht Wessel. En toen moest hij hardop lachen, want hij bedacht dat
een zijkerd hetzelfde is als een pissebed.

Dierengeluiden-spel
Leendert Witvliet
Steeds die hond
donker
blaf, blaf.
Overal die hond
nergens de kip
nooit de kip.
Een paaltje
het gras is nat
plop, plop
oei, een vis.
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Naar de overkant
silhouet van bomen,
nergens de kip,
alleen de hond
blaf, blaf.
Stil, daar het dak
van de boerderij, daar een boom,
nog steeds geen kip
plop, plop
hu, de vis,
lopen.
Waar is de kip?
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[Nummer 8 - 14 augustus 1982]
Literair paspoort
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrijft
NFL

Het tijdschrift MAATSTAF begint de zomeraflevering (juli) met een beschouwing
over koninklijke onderscheidingen in Nederland door Kees Bruin. Een belangwekkend
onderwerp, daar niet van, het zijn vragen die ieder van ons bezig houden, die Kees
Bruins stelt: ‘Hoe staat het eigenlijk met de lintjesregen in Nederland? Wat voor
mensen worden onderscheiden en wat hebben zij eigenlijk voor het vaderland
gedaan?’ Het zijn vragen die ons allemaal wel eens op warme nachten uit de slaap
willen houden. Maar als het antwoord begint met: ‘In het volgende deel wil ik op
deze vragen ingaan...’, dan wil de slaap wel gauw weer komen. Het hele MAATSTAF
staat trouwens bol van lange serieuze stukken voor speciale liefhebbers: een artikel
over Mussert in mei '40, een over het Boulangisme 1886-1889 (als u niet weet wat
dat is: ‘op praktisch nivo vormde het Boulangisme de “missing link” in de
ontwikkeling van bonapartisme en fascisme’); een onderzoek van Nop Maas over
Couperus en Emants die ‘in feite met één en dezelfde persoon uit de werkelijkheid
als uitgangspunt twee verschillende personages geschapen hebben’; en een
beschouwing over Kloos en zijn muze. Het is allemaal gedegen, boeiend voor de
specialisten en saai. Waar plezier aan te beleven valt in MAATSTAF is de
poëziekroniek van Rob Schouten en het portfolio van Basil King en twee verhalen
van de ‘dromer en dichter’ Daniel Boulanger, zoals hij in de dwaze inleiding genoemd
wordt. De verhalen zijn niet dwaas. Hoeveel speelser en vrolijker zijn dan de nummers
van het nog jonge tijdschrift DE TWEEDE RONDE. Ook dat tijdschrift doet aan
essays, maar die zijn kort, informatief en verfrissend geschreven, zoals in het
lentenummer van Anthony Paul over Lewis Carrolls gedicht Jabberwocky. De
annexering van Carroll door de surrealisten vindt hij ‘een misvatting, zij het een
intelligentere dan die van de drugvoorvechters uit de jaren zestig die in ernst geloofden
dat Alice eigenlijk over psychedelische hallucinaties ging’. En een essay van Peter
Verstegen over W.H. Auden, dat kort is, maar helder en informatief. In het
zomernummer van DE TWEEDE RONDE weer die gelukkige formule van korte
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essays, ditmaal over de Tsjech Karel Capek, van wie ook tekeningen dit nummer
aantrekkelijk maken.
Dit zomernummer wil een eerbewijs zijn aan Charles B. Timmer. Daarom veel
vertalingen uit het Russisch. Aardig is een vertaling van een stuk van Nabokov over
Chodasévitch door Marko Fondse en Peter Verstegen, die erbij vermelden dat dit
een compromisvertaling is tussen het Russische orgineel van Nabokov en de Engelse
vertaling van Nabokov. Die wedijver in vertaling maakt het er alleen maar spannender
op. Russische poëzie wordt afgewisseld met serieuze Nederlandse poëzie, waarvan
vooral tien gedichten van Ed Leeflang bijzonder mooi zijn. In het voorwoord noemt
de redactie Ed Leeflang een van de twee grootste dichters van het land, wie de ander
is wordt niet vermeld, maar misschien is het gedicht van Kees Stip, geheten ‘de
Tweede Ronde’ in de rubriek Light Verse een aanwijzing: ‘Van Hooft tot Voeten
groeit hier alle wegen/omhoog gestuwd door Fondse en Verstegen...’ Wie van de
twee, Fondse of Verstegen? Er valt veel te genieten aan DE TWEEDE RONDE,
behalve dat het Nederlandse proza niet erg indrukwekkend is. LITERAIR PASPOORT
(juni) heeft als thema de Tjechische ondergrondse literatuur. Na de Praagse Lente
zijn de meeste belangrijke schrijvers bij de Edice Petlice gegaan. Jana Beranová
maakt in haar artikel ‘Poëzie van onder de tafel’ duidelijk dat er een onderscheid
bestaat tussen dat wat wij kennen als Samizdat, de Russische ondergrondse pers die
staatsgevaarlijke werken uitgeeft en Edice Petlice die een toevluchtsoord is voor de
schrijvers die geen gebruik willen maken van de druktechnische apparatuur en
distributiekanalen van de staat. Hoe erg de toestand na 1968 in Tjechoslowakije is
verwoordt Ivan Klíma, op de vraag wat hij het ergste vindt van de huidige situatie:
‘De consumptiecultus, de cultus van het gemiddelde en van het zich conformeren,
deze dodelijke eenstemmigheid in alles en bij alles leiden tot de rampzalige gevolgen
die we om ons heen kunnen zien: demoralisering, corruptie, verlies van menselijkheid,
cynisme, alcoholisme.’ Op de vraag waar zijn laatste roman over gaat, antwoordt
Klíma: ‘Dat kan ik kort en bondig zeggen. Ik wilde zien uit te vinden waarom zoveel
fatsoenlijke mensen zoveel onfatsoenlijke dingen hebben gedaan.’ Een interessant
nummer van LITERAIR PASPOORT. In het kunsttijdschrift METROPOLIS M
(juni) komt de niet erg onbekende kunstenaar Joseph Beuys aan het woord. Vorig
jaar bracht hij een bezoek aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam.
De daar gevoerde discussie met de studenten is integraal weergegeven. Daaruit blijkt
dat deze kunstenaar niet praat, maar je de oren van het hoofd kletst. Over kunst is
kapitaal, democratisering, structuren, produktiemiddelen, daden die resultaten hebben.
Veel samenhang vertoont het niet en de enige vraag van een student die hout lijkt te
snijden luidt: ‘Meneer Beuys, ik ben een groot bewonderaar van uw acties. Ze raken
mij zonder dat ik weet waar het precies over gaat. Maar wanneer u gaat prater over
uw theorieën kan ik u dikwijls niet volgen. Wanneer u het heeft over de verandering
van de democratische waarden ben ik verloren. Misschien kunt u het gehele complex
van democratische dit en democratische dat nog eens uitleggen?’ En dan begint de
oeverloze waterval opnieuw. Uit een verhaal van Alex A.M. de Vries over een
tentoonstelling van Carel Visser in het Kröller-Müller Museum blijkt dat kunstenaars
wel leuke ideeën kunnen hebben, maar niet kunnen schrijven. Verder een artikel over
vormgeving en samenleving: Wenen rond 1900 door Steven Kolsteren. De aardigste
opmerking in METROPOLIS M is een citaat uit de inleiding van Carel Blotkamp
bij het boek De Beginjaren van De Stijl 1917-1922. (Zie pagina 20 in deze
Boekenbijlage): ‘De Duitse criticus Paul Westheim schreef in 1923 naar aanleiding
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van een Bauhaustentoonstelling: “De lui van De Stijl houden in Jena een
protesttentoonstelling: ze beweren de enige ware vierkanten te bezitten.”’
DM

Uitverkoren
Oliver Hardy als denker door Kees Fens (Querido) Een selectie van stukken uit
zijn boeken-rubriek op maandag in De Volkskrant.
Among the Believers - An Islamic Journey door V.S. Naipaul (Vintage-paperback,
importeur Van Ditmar) Paperback-uitgave van Naipauls reis-analyse door een door
politiek en religie beheerste wereld.
Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië door Laurence Sterne (Tabvla) Een
nieuwe Nederlandse vertaling door Frans Kellendonk van een nog steeds fris boek
uit 1768.

Elliot Banfield

Ik wou dat ik twee hondjes was door Vic van der Reijt (Bert Bakker) Eindelijk
een bloemlezing, in de goede Engelse traditie, met gedichten van Nederlandse
nonsens- en plezierdichters.
The Avant-garde Tradition in Literature onder redactie van Richard Kostelanetz
(Prometheus Books, Buffalo) Een verzameling essays over het moderne in de
literatuur, van Apollinaire tot Joyce.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Fens na Fens
Een selectie uit zijn ‘Causeries de Lundi’
Oliver Hardy als denker en andere opstellen door Kees Fens Uitgever:
Querido, 278 p., f59, Carel Peeters
Iemand die ineens met genoegen een nieuw boek leest van een schrijver met wie hij
tot die tijd alleen maar op polemische voet heeft gestaan, zal eerst de weg terug af
moeten leggen alvorens hij zijn prille genoegen met redenen omkleedt.
Met Kees Fens heb ik altijd zo mijn problemen gehad als ik zijn kritieken, eerst in
het dagblad De Tijd en later in de Volkskrant, las. In het kielzog van het tijdschrift
Merlyn vertolkte hij een standpunt dat lijnrecht inging tegen mijn eigen gedachten
over de betekenis en de werking van literatuur. De consequentie van het leerstuk van
‘de autonomie van het literaire kunstwerk’ waar Fens zich een aanhanger van toonde,
was dat de literatuur zich zelf genoeg was. Wie een boek gelezen had, had een aantal
uren op een fictioneel eiland doorgebracht. Dat een boek tijdens en na het lezen een
bepaalde invloed op de lezer uitoefende en dat het iets zou kunnen betekenen binnen
de cultuur, viel buiten het leerstuk en daar werd dus niet over gepraat. Dat zou al
gauw leiden tot filosofie, psychologie, cultuurgeschiedenis en wereldbeschouwing
en dat waren nu juist gebieden die Merlyn buiten de literatuur wilde houden. Dat er
sprake zou kunnen zijn van wisselwerking tussen literatuur en werkelijkheid werd
door Kees Fens en J.J. Oversteegen genegeerd, onder meer op grond van de theorie
dat het literaire kunstwerk ‘fictie’ was. Ook het leven van een schrijver mocht op
geen enkele manier in de overwegingen van een kritiek betrokken worden en de
criticus zelf moest een ‘teruggetrokken’ positie innemen, zich zakelijk bij de tekst
houden zodat zijn persoon niet in een kritiek te herkennen zou zijn. Deze instelling
vond globaal zijn uitdrukking in de bundels waarin Fens zijn eerste essays en kritieken
verzamelde, De eigenzinnigheid van de literatuur en De gevestigde chaos.
Een uitvloeisel van de leer was dat Kees Fens zijn persoonlijke binding met het
katholicisme scheidde van zijn werk als literair criticus, wat bij voorbeeld bleek uit
zijn verdediging van Jan Wolkers tegen clericale aanvallen. De literatuur en het
katholieke geloof waren twee werelden die Fens niet op elkaar betrok, daarmee zijn
persoonlijke instelling en de dogma's van Merlyn volgend. Fens veranderde in de
tweede helft van de jaren zestig onder invloed van de algemene gisting in de
katholieke kerk, ook al ging hij niet zo ver dat hij meezong in het koor van de
‘moderne liturgie’, voorgegaan door Huub Oosterhuis en al ras leidend tot gitaarspel
op het altaar. In de bundel met de veelzeggende titel Tussentijds (1972) trad ineens
een Fens te voorschijn die het had over zijn ‘verscheurdheid’ en die mededeelde dat
hij de analyse van literatuur nog slechts ten dienste zou stellen van meer persoonlijke
beschouwingen. Dat was een opmerkelijke ontwikkeling, die voor de lezers van zijn
kritieken nogal uit de lucht kwam vallen, want persoonlijke beschouwingen waren
dingen die Fens in de inleiding van het tien jaar eerder verschenen boek De
eigenzinnigheid van de literatuur niet ter zake vond.
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De verandering had een radicaal karakter. Fens maakte zijn lezers deelgenoot van
de crisis in zijn ‘geloofsbeleving’ op een manier die veel weg had van een ‘getuigenis’.
In dezelfde periode, de tweede helft van de jaren zestig, liet J.J. Oversteegen het
leerstuk van fictionaliteit vallen.
‘Toewijding aan de regelmaat’ noemde Fens in 1964 de zwaarste opgave van de
criticus, en niet ontkend kan worden dat Fens die toewijding bezat en jarenlang
schreef over alles wat er op het gebied van de Nederlandse literatuur verscheen. Tot
het hem te veel werd en hij er eind 1977 mee ophield. Hij schreef toen niet meer te
willen wedijveren met de oneigenlijke middelen waarmee de literatuur werd
aangeprezen, door reclame van de uitgevers en door critici die positief schreven over
een boek waar hij het belang niet van inzag. Vóór hij het boek besprak, was het
volgens hem door advertenties en andere kritieken al zo geprezen dat zijn eventuele
misprijzen niet anders dan als dwarsliggerij zou kunnen worden opgevat. Hij noemde
één voorbeeld, Bouwval van Frans Kellendonk, dat gebrek aan kwaliteit zou bezitten.
De waardering hiervoor zou, gegeven het ontbreken van kwaliteit, nivellerend werken.
Fens constateerde bij de krant waaraan hij meewerkte ook ‘een hang naar lichtheid
en luchtigheid in de besprekingen’ en zag daardoor de serieuze, uitvoerige kritieken
in het gedrang komen.

Contemplatie
Fens' argumenten om op te houden met het schrijven van kritieken hebben mij nooit
erg overtuigd. Wat hij er zelf ook over losliet, belangrijker was dat De Volkskrant
een situatie was ontstaan waarin Fens niet meer de enige criticus was. Daardoor
ontstond een verwarring van standpunten en werd zijn positie een onduidelijke. (De
veranderingen van de laatste jaren hebben de aandacht voor literatuur weer een
positieve wending gegeven, zodat we hier slechts geschiedenis schrijven.) Dat neemt
niet weg dat ook Fens in 1977 een van die critici was uit het rijtje van Vestdijk,
namelijk de ‘vermoeide’. Het feit dat Fens Bouwval van Kellendonk niet als een
bijzonder debuut zag, illustreerde in mijn ogen dat hij het contact met de literatuur
van de nieuwe generatie verloren had en daarmee met de critici die deze generatie
volgden. Het is een begrijpelijke ontwikkeling, die Fens zelf echter niet in dit licht
wilde zien. In 1978 bundelde Fens onder het pseudoniem A.L. Boom de columns
die hij in het weekblad De Tijd publiceerde: De eenzame schaatser. De persoonlijker
toon van deze stukken onthulde een gedachtenleven waar ik al evenzeer weinig in
wilde zien. Nu Fens zich zelf niet meer achterhield, bleek hij een wereldlijke monnik
te willen zijn, die wel ‘midden in de wereld’ wilde staan, maar die een hang had naar
contemplatie en stilte en die ‘de tijd’ als een monsterlijk kwaad zag waar hij eigenlijk
niks mee te maken wilde hebben. Bovendien ontwikkelde hij in deze stukken een
soort filosofie van de melancholie die erop neerkwam dat we blij mogen zijn dat er
nog veel te treuren is, want dat leverde zulke mooie literatuur op. Deze ondoordachte,
door tweeduizend jaar christendom geïnspireerde filosofie werd met de
lichtvaardigheid gebracht van iemand die in zijn contemplatieve kluis totaal vergeten
is dat de werkelijkheid niet uit zijn cel bestaat.
Enkele maanden na zijn afscheid als criticus van de nieuwe Nederlandse literatuur
begon Fens, op 23 januari 1978, een wekelijkse rubriek op maandag over boeken
die hij zelf had uitgekozen. Daardoor ontstond een Nederlandse versie van
Sainte-Beuves Causeries du Lundi. Vanaf dat moment moet de literatuur en de
wereld, in de geest van Sainte-Beuve, zich pas echt voor Fens geopend hebben. Was
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de literatuur in de tijd daarvoor een afgesloten heelal, nu openden zich de deuren en
stroomden de levens van schrijvers, de cultuurgeschiedenis, de anekdotes, de
literatuurgeschiedenis en de fotoboeken over leven en werken van schrijvers zijn
geest binnen. En dit alles ging niet ten koste van nauwkeurige en ‘analytische’
aandacht voor de literatuur. De literatuur leek ook iets te gaan betekenen voor Fens,
hoezeer hij haar nu nog probeert te relativeren door op zondagmiddag op de
voetbalvelden rond te hangen, om daar later niet onaardige stukjes over te schrijven.

Groot
Als de nu in Oliver Hardy als denker verzamelde stukken van zijn maandag-rubriek
de verandering al niet laten zien, dan wel uitspraken die hij deed in een gesprek met
Willem Kuipers in de Volkskrant van 2 juli jongstleden, waaruit blijkt dat hij
weggegroeid is van het idee dat de literatuur slechts ‘fictie’ is. Op de vraag of de
literatuur in staat is hem in de war te brengen antwoordt hij: ‘Nou ja, je gaat niet
direct een ander leven leiden, maar de uitwerking van iets groots geeft mij toch wel
het gevoel dat de fundamenten van mijn bestaan in het geding zijn... Ik zal niet zeggen
dat je er beter van wordt, maar het komt in je visie op de wereld tot uitdrukking.’ En
op een vraag over de verhouding van de literatuur tot de werkelijkheid antwoordt
hij: ‘Wat de krant geeft zijn de feiten waarvan de literatuur de fundamenten kan laten
zien. Je moet de krant wel blijven lezen. Maar in samenhang met de literatuur die
verbeeldt wat er onder het oppervlak zit waarmee wij dagelijks te maken hebben.’
Zulke uitspraken zouden vroeger ondenkbaar zijn.
De door Fens meerdere malen geciteerde uitspraak van Cyrill Connolly, dat voor
een oudere criticus alleen maar meesterwerken geschreven kunnen worden omdat
hij middelmatigheid na zoveel jaren niet meer verdraagt, is ook voor hem zelf gaan
gelden. Zelfs op een letterlijke
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manier: het is alsof er nu alleen nog maar ‘grote’ en ‘superieure’ schrijvers bestaan
voor Fens. Er is nauwelijks een stuk in deze bundel waarin niet gezegd wordt dat we
hier met een groot, de grootste, of met een van de grootsten te maken hebben. Zo
vreemd is dat nu ook weer niet, tenslotte heeft Fens het over Dante, Petrarca, Donne,
Orwell, Nabokov, Yourcenar, Wilde, Kaváfis, Pascal, Borges, maar het valt wel op
dat hij het zo vaak doet. Er gaat een oprechte bewondering achter schuil, maar het
is ook karakteristiek voor een manier van lezen.

Kees Fens, tekening van Siegfried Woldhek

Dat Fens zoveel grote schrijvers ontwaart, is van dezelfde orde als zijn herhaalde
verklaring dat hij een ‘uitputtende’ of ‘overvolle’ studie of biografie onder handen
heeft. Dat zal zeker vaak het geval zijn, maar de indruk van uitputtendheid en
overvolheid ontstaat ook als je binnen enkele dagen het levenswerk van een biograaf
of literator moet laten bezinken. Dat gaat niet, vandaar dat een boek al gauw ‘overvol’
is. Op dezelfde manier is een schrijver ‘groot’ als ie geconfronteerd wordt met de
literaire vermogens van Dante of Yourcenar: Fens' bewondering betreft vóór alles
de literaire kwaliteiten van een schrijver, de ‘superieure’ verwoording, de dubbele
betekenissen, de doortrapte vormgeving. Als het echter om iemands denkwereld
gaat, de waarde van zijn gedachten en het soort waarheid dat hij zoekt, spreekt men
niet zo snel van ‘groot’. Dat heeft te maken met een andere manier van denken en
lezen. Fens schrijft over zoveel verschillende schrijvers dat het onmogelijk is
annexerend te lezen, en dat zou hij in principe kunnen doen, nu hij kan schrijven
over wat hij wil. De werelden van Orwell en Nabokov lopen ver uiteen. Je kunt voor
beiden bewondering hebben, maar uit een soort verwantschap over ze schrijven kan
maar over één van hen. Waar het om verwantschap, of om door persoonlijke motieven
gestuurde nieuwsgierigheid gaat, is ‘grootheid’ slechts een categorie uit het grote
boek van de wereldliteratuur. Fens' echte voorkeur is in werkelijkheid beperkt, maar
hij schrijft over veel schrijvers die dan weliswaar ‘groot’ zijn, maar die hem niet al
te direct raken. Zijn voorkeur wordt nu bepaald door wat er van en over ‘grote’
schrijvers in de boekwinkel ligt. Maar zijn hartstocht ligt bij schrijvers als Yourcenar,
Donne, Johannes van het Kruis, Leopold, Bloem en George Herbert.

Individualiserend
Bij het ‘annexerende’ lezen verweeft de belangstelling van de lezer zich met de
literaire denkwereld van de schrijver, dichter of filosoof, zodat de kijk van de lezer

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

op de wereld gekleurd wordt door wat hij leest of heeft gelezen. Fens tendeert steeds
meer naar deze manier van denken en lezen, zoals blijkt uit de stukken die zijn
hartstocht verraden. Daarnaast blijft hij de beschrijvende, navertellende of
parafraserende criticus.
Fens is een criticus die alle aandacht heeft voor het karakteristieke en
individualiserende van de schrijvers. Hij weet dat te ontdekken en met een elegant
gemak te beschrijven. Wat dit betreft gaat Fens, zoals hij het twintig jaar geleden
omschreef, nog steeds waar de woorden gaan, maar nu aangevuld en ondersteund
door, wat toen heette, ‘ergocentrische informatie’. Het individualiserende van zijn
kritieken maakt Fens tot een betrouwbaar criticus. Zelf spreekt hij overigens niet van
‘individualiserend’, hij heeft het over ‘eigenheid’ of variaties daarvan als ‘het eigen
heelal’, of ‘het eigene’, een woordgebruik dat ik associeer met de macramé-sector
van de welzijnszorg. Zijn hardnekkige gebruik van dergelijke woorden moet iets te
maken hebben met de katholieke traditie.
De stukken in Oliver Hardy als denker hebben een aangenaam afstandelijke toon,
die Fens alleen verlaat in het gebruik van de bijvoeglijke naamwoorden, waarvan
het woord ‘superieur’ wel zijn grote liefde heeft. Fens moet de laatste laren bijna
permanent op de top van de Olympus gezeten hebben: het aantal keren dat hij woorden
als ‘meesterlijk’, ‘superieur’, ‘volstrekt briljant’, ‘ronduit magistraal’ gebruikt is
gelijk aan het aantal stukken in dit boek, op twee of drie na. Ik schrijf hier
herhaaldelijk ‘meestal’ en ‘over het algemeen’ omdat ik deze stukken ‘over het
algemeen’ goed geschreven vind. Fens heeft echter een aantal stilistische
hebbelijkheden die mij op den duur tegen gaan staan. Zoals, wat ik noem, de hijgend
voorwerpzinnen, zinnen die met het lijdend voorwerp beginnen en daardoor iets
hijgends en amechtigs krijgen. Er ontstaat een domineestoon: ‘Vol van mensen staat
zijn vroege poëzie’, ‘Vrijheid betekent ook...’, ‘de filosofe die zij ook is’. Fens heeft
bovendien de neiging om iets op een heel speciale manier te willen zeggen, waar het
genoegen van het woordgeknutsel vanaf straalt: ‘de beknoptheid van het Latijn, die
bijna iedere vertaler met de mond vol woorden laat staan’, ‘voorbeelden die moeten
wekken en trekken’, ‘Poëzie in het licht van P.C. Hooft’, de titel van een lezing over
het licht bij P.C. Hooft. Of, ook met betrekking tot Hooft: ‘Hooft moet al heel vroeg
Petrarca in de ogen hebben gezien (en naar de ogen hebben gezien)’. Ook het
overmatig gebruik van het woordje ‘en’ aan het begin van een zin is hinderlijk. Dat
heeft de bedoeling om het betoog vloeiend te laten verlopen, maar het hangt er wel
erg vaak als een tot niets dienend voegwoord bij.

Licht
Oliver Hardy als denker is verdeeld in twee afdelingen, een over buitenlandse, tot
de wereldliteratuur behorende schrijvers, en een over Nederlandse. De stukken die
Fens aan de buitenlandse schrijvers wijdt, hebben al een zeker krediet vanwege het
onderwerp; een stuk over Oscar Wilde wil je altijd wel lezen en het moet wel heel
slecht zijn wil je het vervelend vinden. Maar het is toch niet alleen vanwege het
zekere onderwerp dat deze stukken zo leesbaar zijn. Ze zijn ongedwongen geschreven,
vrij van literair-theoretisch jargon, in het geheel niet schools en vallen met de deur
in huis, waarna Fens een aangenaam mengsel biedt van niet in de lucht hangende
anekdotiek, begrip voor het werk, aardige typeringen uit de losse hand, zonder dat
dit alles ten koste gaat van de aandacht en de analyse van het werk. Fens'
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individualiserende kritiek krijgt hier een onhollands niveau. De wat overmatige
aandacht voor het worstelen met het katholicisme dat Fens bij veel schrijvers ontdekt,
valt daardoor niet eens zo op.
Het problematische van het katholicisme in deze heidense tijd en de
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mystieke traditie ervan behoren tot Fens' preoccupaties, zodat hij zelfs in het leven
en werk van Oscar Wilde en James Joyce al snel de wierook ruikt. Het is eveneens
opvallend dat Fens bij wel erg veel schrijvers, en met name dichters, grote
belangstelling voor het ‘licht’ ontdekt: bij Dante, Petrarca, Gezelle, Borges, Joyce,
Hooft. Licht en schaduw, ze kunnen bij Fens alles betekenen. Bij Petrarca heet het:
‘het eeuwige licht, het licht van de ogen en het licht dat God is’. Bij Dante: ‘het
eeuwige licht, dat de eeuwige waarheid is’ of ‘het licht van de ogen van de geliefde
vrouw.’ Bij Hooft, ‘de grootste lichtdichter’, kan de ‘moedertaal een lichtheid hebben
als tot Gorter en Leopold niet meer mogelijk bleek.’ Vooral als het om het licht gaat
kan Fens zijn hebbelijkheid om met de taal te spelen niet inhouden, dus kan er staan:
‘Ook daarin licht bijna elke regel op als poëzie.’
Deze typische fixaties staan tegenover het vele onderhoudende en treffende in
deze stukken, dat zich uitstrekt van analyses van het werk tot terloopse
karakteriseringen. Zoals van J.C. Bloem, de dichter die zijn hele leven ‘zocht naar
een manier om bezoldigd te kunnen lezen’ en die vaak ‘iets wilde willen’. Over
Couperus staat er: ‘Uiterlijk lijkt hij mij iemand die anderen altijd aan hun herinnering
laat twijfelen: hij schept verwarring over zichzelf... De man die nooit op zichzelf
lijkt, heeft geleefd als een toerist.’ Shaw maakt op Fens altijd de indruk van een ‘op
latere leeftijd bekeerde sater’, Kaváfis is ‘een balling in zijn eigen beschaving’ en
Orwell is ‘iemand wiens gezelschap je wil zoeken als je niet wist dat hij het
waarschijnlijk niet zo op prijs zou stellen’. Nabokov is als schrijver en professor een
‘organisatiedeskundige’. Maar ineens staat er dan weer zo'n vreselijke zin als deze
over Multatuli, die voor Busken Huets krant ‘gortdroge stukjes’ schrijft, ‘voor droog
brood’.

Yourcenar
Het stuk waaraan het boek zijn titel ontleent, begint heel aardig: over de op niets
gebaseerde hoogmoed van Oliver Hardy, die wordt vergeleken met die van Van
Deyssel. Het is alleen jammer dat de vergelijking uiteindelijk niet opgaat, want die
loopt erop uit dat de hoogmoed van Van Deyssel noch humoristisch, noch tragisch
wordt bevonden. Die titel is ook zo maar een titel en heeft geen echo's in de andere
stukken. De titel van het stuk over Marguerite Yourcenar zou passender zijn geweest,
ondanks de zwaargewichtigheid ervan: ‘Het eiland van het volledige leven’. Leven
en werk van Yourcenar oefenen een grote charme op Fens uit en dat is te beluisteren
in de zinnen en de woordkeus. Het zijn precies de kanten van Yourcenar waar Fens
zoveel in ziet, die ik van een niet bestaande harmonie en onwezenlijke wijsheid vind,
een aan heiligheid grenzend filosofisch evenwicht, waarvoor hij in metafysische
lyriek vervalt. Als Fens haar levensfilosofie parafraseert, gaat dat zo: ‘Leven, in
vrijheid, die wel ongebondenheid maar geen bandeloosheid is, tol zelfverwerkelijking
komen, midden in de wereld, alles ziende in de wereld. Maar dat ook nooit zonder
de erkenning van een God, de onzichtbare, welke aard die ook moge hebben. Midden
in de wereld zijn met de ogen open...’ Mijn bezwaren tegen dit soort proza hebben
met vorm en inhoud te maken. Zo hoor je spreken als je per ongeluk 's morgens de
radio aanzet op een verkeerde zender: ook dan gaat het van ‘alles ziende’, ‘midden
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in de wereld’, ‘vrij, maar niet bandeloos’. Het doet je naar bandeloosheid verlangen.
In hetzelfde stuk draait alles om het woord ‘voltooiing’: het gaat om de ‘voltooiing
van de eigen gestalte’, om ‘levensvoltooiing’, ‘voltooiing is een werkelijk proces van
onderweg zijn’. Het is jammer dat Fens zich in dit stuk zo laat gaan en zijn
ongedwongen distantie verliest. Het aardige aan Oliver Hardy als denker is niettemin
dat je hier uren over literatuur kunt lezen zonder geconfronteerd te worden met alle
ondeugenden die tegenwoordig gebruik zijn geworden in de literatuurbeschouwing.
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Een enclave van vrolijkheid en esprit
Stendhals Egotistische herinneringen
Egotistische herinneringen door Stendhal Vertaling: C.N. Lijsen Uitgever:
De Bezige Bij, 132 p., f27,50
Ieme van der Poel
In zijn Egotistische herinneringen (1832) beschrijft Stendhal de jaren 1821-1830,
toen hij, verjaagd uit zijn geliefde Milaan, tegen wil en dank naar Parijs terugkeerde,
waar hij na de val van Napoleon nooit meer een voet had willen zetten.
Het begrip ‘egotisme’ (letterlijk de manie om veel en uitvoerig over zich zelf te
spreken) komt in het werk van Stendhal veelvuldig voor. Hij ontleende het woord
aan het Engels, een taal die hij uitstekend beheerste, en was zich duidelijk bewust
van de ongungstige bijklank die het bezat. Wat hem bij andere biografen stoort, is
niet zozeer hun ijdelheid (want geen enkele schrijver is van ijdelheid gespeend),
maar hun onoprechtheid. Niemand houdt ervan zijn nederlagen te bekennen of - erger
nog - zijn flaters. Het is dan ook verleidelijk om, zoals in het geval van Rousseau,
de werkelijkheid een beetje bij te kleuren, waardoor de ik, zonder iets te verzwijgen,
in een gunstiger daglicht komt te staan. Stendhal wilde deze valkuil tot elke prijs
vermijden. Hierom wellicht koos hij voor zijn Egotistische herinneringen de minst
glorieuze periode van zijn leven uit.
Henri Beyle, zoals Stendhal in werkelijkheid heette, behoorde tot de talrijke
ambitieuze jongelieden die onder Napoleon een snelle carrière maakten. In 1815
verloor hij zijn baan en ontvluchtte Parijs, waar opnieuw een Bourbon de troon
besteeg, al was zijn macht aan banden gelegd door de Constitutie. In Milaan maakte
Stendhal kennis met Matilde Dembowski, de grote liefde van zijn leven, hoewel hij
nooit haar minnaar werd. Zij inspireerde hem tot De l'amour, een prachtige
verhandeling over de liefde, die zich laat lezen als een roman.
Matilde Dembowski onderhield contacten met de Carbonan, de Italiaanse
revolutionairen, en dat maakte Stendhal, een vreemdeling zonder duidelijke
bezigheden, in de ogen van de Oostenrijkse politie tot een verdacht individu. Ten
slotte zag hij zich genoodzaakt Milaan te verlaten. De politieke implicaties van zijn
vlucht lieten hem onverschillig, maar het verdriet om zijn onbeantwoorde liefde voor
‘Métilde’, kleurt zijn Parijse jaren. Haar dood in 1825 ontlokt hem het veelzeggende
commentaar: ‘death of the author’, dat hij in de kantlijn van één van zijn boeken
noteert. Stendhal schreef snel, waarbij hij zich niet of nauwelijks corrigeerde. De
Egotistische herinneringen ontstonden in een roes die slechts veertien dagen duurde.
Het is niet duidelijk waarom hij het manuscript nadien nooit meer in handen nam.
Misschien, zoals zijn biograaf Del Litto veronderstelt, omdat zijn verlangen de hele
waarheid te zeggen hoe langer hoe meer in botsing kwam met zijn natuurlijke reserve.
Maar het lijkt me ook heel goed mogelijk dat de stof die hij al eerder tot een roman
verwerkte (Armance, 1827) hem niet genoeg boeide. Hij gaf de voorkeur aan andere
projecten, te meer daar hij de vijftig al dicht genaderd was en hij zijn eerste grote
roman (Le rouge et le noir, 1830) slechts twee jaar eerder had voltooid.
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Eiland
In Egotistische herinneringen speelt de Parijse saloncultuur een hoofdrol. Het is
onjuist te denken dat de conversatie zich in deze kringen steeds op hoog niveau
bewoog. Soms was de stemming ronduit landerig, terwijl de etiquette (wie en in
welke volgorde men de hand diende te schudden) een onevenredig grote plaats innam.
Toch hield Stendhal van het salonleven, omdat het hem de mogelijkheid bood allerlei
interessante mensen te ontmoeten, zoals de Marquis de la Fayette. Deze liberale
edelman, die zowel in de Amerikaanse als in de Franse revolutie zijn sporen verdiend
had, belichaamde voor Stendhal de ideale held. Een man van actie, heroïsch en
spiritueel, die opleeft wanneer hij temidden van de mensenmassa een paar fraaie
schouders of een knap gezichtje ontwaart. Deze Lafayette was een meester in het
maken van dubbelzinnige opmerkingen. Ook Stendhal hield veel van zulke
aardigheden, tot afgrijzen van George Sand die hem een botterik vond.
De vrouwelijke helden uit Souvenirs d'égotisme zijn Madame Daru, die Stendhal
dikwijls in bescherming nam, en de zangeres Giuditta Pasta. De salon van deze laatste
vormt in het vrome Parijs van de Restauratie een kleine enclave van vrolijkheid en
esprit. Stendhal keert er telkens terug omdat de sfeer hem zozeer aan zijn geliefde
Milaan herinnert. Hij zingt de lof van Pasta's edelmoedigheid, waarin hij niets
terugvindt van de hypocrisie en het arrivisme van de Parijzenaars. De kring rond
Giuditta Pasta doet denken aan de entourage van La Sanseverina in La Chartreuse
de Parma, die in de verrotte samenleving van Parma figureert als een klein eiland
van moed en edele gevoelens.
De hoge Parijse adel bevond zich na de Revolutie in een dubbelzinnige positie.
Het hof van Versailles was voorgoed verdwenen. De nieuwe maatschappij hechtte
meer waarde aan geld dan aan kwartieren, die de voornaamste pijler vormden van
het Ancien Régime. Stendhal laat zien hoe de meest vooruitstrevende telgen van
deze adellijke families voor een ambtelijke carrière kozen, maar voor de meesten
was de stap van eeuwenlange ledigheid tot een actief bestaan te groot.
Tijdens zijn Parijse jaren bezocht Stendhal Londen. Hij vond er een bescheiden
geluk in het huiselijke bordeeltje van de zusjes Appleby, maar de Engelse samenleving
stond hem niet aan. De oude adel beheerste nog steeds het openbare leven, terwijl
de constitutie de arbeiders geen enkele bescherming bood. Kunst en cultuur werden
overschaduwd door de strijd om het dagelijks brood.
Stendhal vreesde dat zijn herinneringen, eenmaal op schrift gesteld, hun glans
zouden verliezen en daarom noteerde hij voor de vuist weg wat hem inviel, zonder
zich al te zeer om vorm of compositie te bekommeren. Ook in zijn oordeel over de
medemens is hij zeer direct. Hij hanteert een zeer strikt onderscheid tussen vriend
en vijand en deze laatste categorie vormt onophoudelijk het doelwit van spot. Op het
eerste gezicht bieden de Egotistische herinneringen een nogal chaotische aanblik.
De lezer raakt bedolven onder een lawine van namen, persoonsbeschrijvingen en
kleine anekdotes, waarbij de schrijver zich herhaaldelijk afvraagt waarom hij dit
allemaal vertelt. Het wonderlijke is dat uit deze chaos langzamerhand een coherent
beeld ontstaat. Het doet er niet meer toe wie er schuilgaat achter het pseudoniem
Maisonnette of wie Mevrouw Azur in werkelijkheid was. Wat overblijft is en vernuftig
web van relaties waarin iedereen, goed of slecht, zich inspant om zijn positie zoveel
mogelijk uit te buiten.
Egotistische herinneringen leent zich niet goed voor een eerste kennismaking met
Stendhal. Maar voor wie in deze wereld enigszins thuis is, vormt het een onmisbare
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aanvulling op het oeuvre. Het maakt iets zichtbaar van de talloze haarfijne
verbindingen die er, juist bij Stendhal, tussen verbeelding en werkelijkheid bestaan.
■
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‘Zodra er een reëel probleem is, wordt het onvermogen van de
wetenschap voortdurend bewezen’
Een gesprek met de Oostenrijkse schrijver Helmut Eisendle
Een van de eerste boeken van de nieuwe uitgeverij Tabvla is ‘De rede
voorbij of gesprekken over het menselijk verstand’ van de Oostenrijkse
schrijver Helmut Eisendle. Eisendle, wiens boeken worden uitgegeven
door Residenz Verlag, is een radicale scepticus die alle genres naar
zijn hand zet en in ‘De rede voorbij’ gesprekken laat voeren over de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de taal. Naar aanleiding van
de Nederlandse vertaling van de ‘roman’ sprak de vertaler van het
boek, Wim Bazelmans, met Eisendle. Wil Rouleaux bespreekt het
boek.

Wim Bazelmans
Helmut Eisendle, geboren in 1939, studeerde psychologie en zoölogie in Graz. Hij
schreef romans, verhalen, toneelstukken, hoorspelen en essays. Zijn eerste publikaties
verwijzen nog rechtstreeks naar zijn wetenschappelijke komaf als experimenteel
psycholoog in die plaats. Walder oder die stilierte Entwicklung einer Neurose (1972)
bij voorbeeld levert commentaar op de behaviouristische psychologie waarmee hij
in Graz te maken kreeg en die alle menselijk gedrag reduceert tot een overzichtelijk
schema van stimuli en bijbehorende reacties. In het Handbuch zum ordentlichen
Leben (1973) verbindt Eisendle voor het eerst zijn wetenschapskritiek (en dan vooral
de psychologie) met taalkritiek; de terminologie van de wetenschap krijgt hier haar
plaats in het geheel van de taal, die in alle volgende boeken voorwerp is van
voortdurende scepsis. Na De rede voorbij verschenen van zijn hand nog Exil oder
der braune Salon (1977), Das nachtländische Reich des Doktor Lipsky (1979,
verhalen) en Das Verbot ist der Motor der Lust (1980, essays). Meest recent (1981)
is de roman Der Narr auf dem Hügel.
De rede voorbij is, zoals de ondertitel al aangeeft, een gesprek over het menselijk
verstand. Twee vrienden, Schubert en Estes, ontmoeten elkaar aan een Spaanse kust.
Ze gaan samen wandelen, zitten in cafés en drinken. Daarbij zijn ze aan een stuk
door met elkaar in gesprek. De rode draad door de gesprekken wordt gevormd door
de begrippen taal en werkelijkheid.
Helmut Eisendle ontleende veel van zijn argumenten en voorbeelden aan Fritz
Mauthner (1849-1923), een van de eerste systematische taalcritici. Diens belangrijkste
werk is het driedelige Beiträge zu einer Kritik der Sprache, dat hij schreef in de jaren
1901/1902. Mauthner probeerde, verontrust door het lichtvaardige gebruik dat er van
de taal werd gemaakt in politiek, godsdienst en filosofie, te komen tot een universele
relatievering van de taal. Eisendle knoopt in De rede voorbij bij Mauthner aan en
levert een soort overkoepelende taal- en werkelijkheidskritiek.
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Helmut Eisendle (foto Gabriele Brandenstein)

Onvermoeibaar tracht Eisendle aan te tonen, dat door de taal slechts schijnbaar
communicatie mogelijk is. Hij maakt daarbij in sommige van zijn boeken uitgerekend
gebruik van het dubbelzinnige medium van de dialoog. De rede voorbij en Exil
bestaan uit gesprekken; tussen twee personages in het eerste, tussen liefst vier
personages in het tweede boek. Eisendle gaat ironie en provocatie met uit de weg.
De rede voorbij draagt op het omslag het woord roman, terwijl deze aanduiding na
lezing meer een lange neus in de richting van het romangenre blijkt, en Exil heet
zelfs Unterhaltungsroman, een predicaat dat doorgaans wordt gereserveerd voor het
soort romans dat tot de lectuur wordt gerekend. ‘Unterhaltung’ betekent behalve
ontspanning of amusement ook conversatie en Eisendle legt duidelijk de nadruk op
de laatste betekenis, zonder zich echt van de eerste betekenis te distantiëren.
Waarom de dialoogvorm in De rede voorbij en Exil?
‘Je zou een onderscheid kunnen maken tussen taal- of gespreksliteratuur en
beschrijvingsliteratuur. Beschrijven heeft altijd iets verdachts, vind ik, het is zo
gedefinieerd, zo absoluut. Je kunt in een boek beweren dat de hemel rood is, hoewel
hij op het moment dat je hem beschrijft blauw is, of paars of groen. Ik wil de lezer
graag aan het denken zetten en volgens mij leent een gesprek zich daar in de literatuur
het beste toe. In ieder geval meer dan een beschrijving, waarbij de auteur als een
soort allesoverheersende god boven de anderen uitstijgt en predikt hoe de wereld in
elkaar zit.
Neem een zin als “Voor de deur staat een boom en van die boom vallen blaadjes.”
Als iemand dat leest, wat moet hij dan nog doen? Hij heeft het gewoon maar te
accepteren. Het zou natuurlijk heel grappig zijn als de lezer kon zeggen “Maar daar
klopt helemaal niets van, voor die deur staat helemaal geen boom. Dat is een leugen,
hoe kan ik dat in godsnaam geloofd hebben? Er is een prikkeldraadomheining.” Maar
dat komt helaas niet zo vaak voor en daarom interesseren dialogen me meer. Ik
beschouw ze als gesprekken, waar de lezer een aandeel in kan hebben. In De rede
voorbij worden tamelijk radicale dingen beweerd, maar je kunt meepraten. Je kunt
zeggen “Hij is niet goed snik”, “Hij is hartstikke gek” of je kunt roepen “Bravo,
Bravo!” Dat bevalt me aan literatuur. Een simpele truc kan je aan het denken zetten.’
De namen van de hoofdpersonen in De rede voorbij lijken me niet zo maar gekozen
zijn.
‘Dat klopt. Het zijn metaforen. Estes is of was, ik weet niet zeker of hij nog leeft,
maar laten we dat maar aannemen, een wetenschapsman, een rationalist. Tijdens
mijn studie heb ik een heel rationalistisch, behaviouristisch boek van hem gelezen,
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dat me verschrikkelijk tegenstond. Vol correlatiecoëfficiënten en zo, de ziel was als
het ware achter de getallen verdwenen.
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Schubert staat voor Franz Schubert, iemand die het leven niet aankon, maar prachtige
muziek maakte. Schubert-liederen zijn échte liederen. Hij schreef ze niet voor de
burgers, alleen voor kamermeisjes en zo. Schubert en Estes zijn dus twee aan elkaar
tegengestelde metaforen.
Maar er is nog een laag, het is ook autobiografisch, het is ook mijn verhaal. De
Estes in het boek ben ik eigenlijk. In de tijd dat ik De rede voorbij schreef was ik
erg aangetast door de ideeën die aan de universiteit van Graz heersten. Het ging daar
eigenlijk alleen maar om het behaviourisme, Freud bij voorbeeld werd er volledig
van de hand gewezen. Schubert lijkt op Karlheinz Wittmann, aan wie ik het boek
heb opgedragen. Hij was een echte dromer en een fantast in positieve zin. In zijn
hele verwarde toestand was hij zoals Franz Schubert. Karlheinz ging gebukt onder
allerlei sociale problemen en heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Hij was erg
belangrijk voor mij.’
Hebben de gesprekken tussen Schubert en Estes in werkelijkheid plaatsgevonden?
‘Die gesprekken in De rede voorbij zijn gebaseerd op een briefwisseling tussen
Karlheinz Wittmann en mij. Ze komen natuurlijk niet helemaal met de brieven
overeen, maar in grote lijnen wel. We hadden ons voorgenomen elkaar zinloze brieven
te schrijven. Zo van, ik schrijf alleen maar over wat er met mij aan de hand is, over
mijn toestand, mijn gedachten, en jij doet hetzelfde. Als je dan zat te schrijven, dacht
je de hele tijd “Het gaat je eigenlijk geen sodemieter aan, maar het moet, want we
hebben het nu eenmaal zo afgesproken.” Helaas zijn die brieven verdwenen, dat doet
me nog steeds verdriet. Ik zou ze nog wel eens willen zien.
Het kwam door mij dat er iedere keer weer over de werkelijkheid werd geschreven,
en over het onvermogen van de taal om die werkelijkheid te vatten. Dat is dan ook
een thema van het boek geworden.’

Vriendschap
Op een gegeven moment weet je niet goed meer wie wat zegt en wie wat denkt. Aan
het eind van het boek twijfel je er zelfs even aan of het nu echt om twee personen
gaat.
‘Dat is de invloed die vriendschap kan hebben. De rollen zijn aan het eind een beetje
omgekeerd. Estes heeft aan het eind veel ideeën van Schubert overgenomen en
Schubert probeert op zijn beurt de rede te vatten. In het begin zijn het duidelijk
tegenovergestelde typen, aan het eind is er een soort vermenging, zoals dat in
vriendschap echt kan gebeuren. De ander, de “tegenstander”, neemt uiteindelijk het
standpunt in, dat hij niet in zou mogen nemen. Zo heeft de psychologie vriendschap
gedefinieerd. Eigenlijk zou je psychologie buiten beschouwing moeten laten, maar
ja, in deze tijd bestaat ze nu eenmaal. Vreemd genoeg is het vrijwel niemand
opgevallen, dat De rede voorbij niet alleen gaat om een poging over taal en
werkelijkheid te praten, maar ook over vriendschap.’
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In het laatste hoofdstuk van Walder behandelde u zelfmoord nog met de nodige
ironie. Hoe was het met die ironie gesteld na de zelfmoord van Karlheinz Wittmann?
‘Bij Walder heb ik niet zo serieus over zelfmoord nagedacht. Het is inderdaad nogal
ironisch. Het gaat meer over de typologie van de zelfmoord, de theatrale zelfmoord.
Met een drievoudige salto van de kerktoren. En bij voorbeeld ook over
pseudo-zelfmoord. Je kunt slaaptabletten innemen, terwijl je weet dat je vriendin
ieder moment binnen kan komen. Het schrijven van De rede voorbij heeft me echter
veel moeite gekost, omdat ik voortdurend aan Karlheinz Wittmann werd herinnerd.
Over zijn zelfmoord kan ik nog steeds niet nuchter nadenken. Het blijft maar door
je heen spoken dat het verhinderd had kunnen worden. Het is erg moeilijk om die
gedachte van je af te zetten. Hij had het al eerder geprobeerd, maar is toen door mijn
vrouw gevonden. Voor zijn geslaagde poging heeft hij een hoop slaaptabletten
ingenomen en daarna is hij met zijn nette pak aan en een winchester naast zich in
bed gaan liggen. Er zat dus iets theatraals in, waarbij je kon denken dat het niet echt
zo serieus bedoeld was, maar dat was het natuurlijk wel.
Ik geloof niet dat je met zelfmoordenaars medelijden moet hebben, dat zeker niet.
Het is een van de meest egocentrische daden die er zijn. Iemand die zelfmoord pleegt,
moet werkelijk denken dat hij alleen op de wereld is.’
Een deel van De rede voorbij is gewijd aan een zekere Joseph Misley, een figuur met
allerlei ongelooflijke ideeën over de wereld. Heeft hij echt bestaan of zijn die ideeën
ontsproten aan uw fantasie?
‘Misley heeft echt bestaan en Panethicometrie, het boek waar Schubert en Estes over
praten, heb ik ergens gevonden. Hij leefde aan het einde van de negentiende eeuw
en was arts in Güns. Misley heeft een zeer eigenzinnig, en voor mij daarom zeer
literair en onwetenschappelijk systeem ontwikkeld. Een wiskundige benadering van
goed-zijn en slecht-zijn, van het zieleleven. Dat systeem kon ik precies gebruiken,
als spel met de wetenschap. Ik zie het als een metafoor voor de onzinnigheid van die
wetenschap. Ik had natuurlijk ook iemand anders kunnen nemen, want rond de
eeuwwisseling waren er ontzettend veel van die pseudo-wetenschapsmensen. Zoals
Prentice Mulford, die een boek heeft geschreven over de zin van het leven en de
onzin van het doodgaan. Dat waren geweldige boeken. Maar van Misley kon ik juist
die wiskunde met al die curven zo goed gebruiken.’

Schizofreen
Vanwaar die voorliefde voor wetenschap en filosofie van rond de eeuwwisseling?
‘In die tijd had je nog niet die strenge etiquettering en classificering. Neem bij
voorbeeld iemand als Carl Ludwig Schleich, die vond echt dat het zijn taak was om
het volk op te voeden. Volgens hem moest het volk literatuur lezen en tegelijk ook
nog wat wetenschap meepikken. Tegenwoordig is dat ondenkbaar, het wordt nu
allemaal zo streng gescheiden. Mijn werk werd door de critici ook beschouwd als
quasi-wetenschappelijk. Het is iemand van de wetenschap, zeiden ze, die ook met
literatuur bezig is. Of ze schreven juist: “Die Eisendle is een literator die steeds maar
weer met wetenschap aankomt.” Ik probeer die scheiding tussen kunst en literatuur
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op te heffen. In Oostenrijk heeft dat een bepaalde traditie, net als in Frankrijk, waar
onder anderen Michel Foucault en Roland Barthes zich met alle twee die dingen
hebben beziggehouden. In Duitsland is het daarentegen uit den boze, alleen Nietzsche
maakte niet zo'n idiote scheiding tussen kunst en wetenschap.’
Heeft u zelf nooit een wetenschappelijke carrière geambieerd?
‘Toen ik afgestudeerd was, wilde ik aanvankelijk klinisch psycholoog worden. Dat
heeft tenminste nog iets met de praktijk te maken. Per se geen theoreticus. De
theoretische psychologie interesseerde me wel, maar puur voor de kennis, de praktijk
vond ik veel belangrijker. Met drie collega's heb ik nog een tijdje een groepspraktijk
gehad in Graz. De baantjes die ik daar verder kon krijgen, lagen me niet. Het enige
wat ik daarna nog overwogen heb, was Canada. Het bleek echter een katholieke
kliniek te zijn, en omdat ik tien jaar daarvoor uit de kerk was gestapt, ging dat niet
door. Toen heb ik het maar opgegeven en ben ik min of meer de literatuur
binnengerold.’
Dat is natuurlijk niet van de ene dag op de andere gebeurd.
‘Met het schrijven ben ik me pas gaan bezighouden tijdens mijn studie.
Het kwam vooral door allerlei volstrekt tegenovergestelde richtingen waar ik mee
te maken kreeg. Ik had bij voorbeeld colleges filosofie van achtereenvolgens een
historisch filosoof, een systematisch filosoof en een positivist. Toen ik les kreeg in
behaviourisme was ik juist geïntereseerd in Freud en dieptepsychologie. Het was om
schizofreen van te worden. Bovendien begon ik te studeren bij een gestaltpsycholoog,
die echter oeroud was en ermee stopte. Ik heb toen m'n doctoraal gedaan bij een
dieptepsycholoog en uiteindelijk mijn proefschrift geschreven bij een radicale
behaviourist. Dan kan er alleen nog maar literatuur ontstaan, niet? Mijn eerste boeken
hebben uitsluitend betrekking op de psychologie.
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Walder en het Handbuch zijn er ironische steken tegen. Dat was de enige
mogelijkheid, de psychologie afschaffen zou ik niet kunnen. Pas bij De rede voorbij
kwam ik er achter dat het om literatuur ging. Walder had ik, zou je nu zeggen, een
ontwikkelingsroman kunnen noemen, maar ik had in die tijd nog niet van die literaire
ambities.’
U bent door uw studie nogal aan de wetenschap gaan twijfelen?
‘Ik wil helemaal niet betwisten dat wetenschap haar nut heeft. Maar helaas is er zo
weinig verband met het menselijk leven. Denk je eens in, de psychologie bij voorbeeld
is al zo'n tweeduizend jaar oud en de mensen kunnen nog steeds niet met elkaar
praten, er zijn overal ontzettende oorlogen. Daar zouden de psychologen eens heen
moeten gaan om de zaak in orde te brengen. Ze weten toch hoe het allemaal in elkaar
zit? Zodra er een reëel probleem is, wordt het onvermogen voortdurend bewezen.
Vooral in de psychologie. Maar het geldt eigenlijk voor de hele wetenschap. Of het
nu taalwetenschap, geneeskunde of iets anders betreft, het is een onafgebroken
buitelen in gaten. Eerst wordt er een heuvel gebouwd en wanneer de top van die
heuvel bereikt is, roetsjt men een gat in, en dat gaat maar door.’

Collageroman
In plaats van psycholoog bent u nu dus full-time schrijver. Kan men in Oostenrijk
van het schrijven leven?
‘In zoverre is Oostenrijk een gunstig land. Ik zeg dat niet graag, want niemand vindt
het leuk om zijn eigen nest te loven, maar in dit geval kan ik niet anders. Dat komt,
denk ik, omdat Oostenrijk van de cultuur leeft. Het is een vorm van zelfbehoud.
Oostenrijk heeft immers geen economische of politieke betekenis, maar iedereen
kent Johann Strauss of een van de Oostenrijkse auteurs. Daarom wil men er de cultuur
in stand houden.
In Oostenrijk gaat men ervan uit, dat er door het subsidiëren van cultuur in ieder
geval eerder cultuur geproduceerd wordt. Het is ook niet zo moeilijk om een
werkbeurs te krijgen. Jaarlijks worden er een stuk of twaalf toegekend. Verder zijn
er, net als overal ter wereld, ontzettend veel prijzen, waar altijd een luchtje aan zit,
totdat ze je er een geven. Uit gesprekken heb ik begrepen, dat de Nederlandse
schrijvers in een ongunstiger situatie verkeren. Hier moeten ze een bestseller schrijven,
een vrouw hebben die arts is of een baan zoeken. Voor een Nederlandse schrijver
liggen de zaken helaas heel anders. Allereerst is het Duitse taalgebied, en daarmee
de markt, veel groter. Daarbij komt nog dat er in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk
in totaal zo'n dertig radiostations zijn, die zeer geregeld hoorspelen nodig hebben.
De meeste Duitstalige schrijvers leven niet alleen van boeken, maar ook van
hoorspelen en toneelstukken. Samen is dat genoeg om van rond te kunnen komen.
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Subsidie
Der Narr auf dem Hügel, uw laatste roman is wel een heel ander boek dan de vorige.
‘Dat is waar, ik heb toen toch geprobeerd te beschrijven, ondanks de twijfels die ik
daarover heb. Het is nogal experimenteel, ook al omdat ik voor de eerste keer echt
van de ik-vorm gebruik gemaakt heb. In Exil en De rede voorbij was die natuurlijk
wel aanwezig, maar meer in het boek verstopt. Der Narr auf dem Hügel is uiteindelijk
geen beschrijvings-, maar een collageroman geworden. Ik had bij voorbeeld Le
Paysan de Paris van Louis Aragon gelezen en de standpunten van Pasolini leren
begrijpen. Ik heb geprobeerd die bewustzijnstoestanden van anderen in een boek
samen te brengen, waarbij ik, om het zo te zeggen, de centrale noemer was.
Er wordt ononderbroken geciteerd, en ik ben natuurlijk zo brutaal geweest de
citaten te verdraaien, ze zijn voor een groot deel radicaal opnieuw geïnterpreteerd.
Maar ik heb het niet stiekem gedaan, dat is namelijk het aardige van me, de originele
citaten staan achter in het boek. Zelfs de titel, die verwijst naar een nummer van de
Beatles. Wie de citaten niet kent, kan ze achterin vinden.’
■
Wim Bazelmans is redacteur van het dagblad De Stem.
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De ‘Sprachskepsis’ van Eisendle
Twee vrienden en een Oostenrijkse traditie
De rede voorbij of gesprekken over het menselijk verstand door Helmut
Eisendle Vertaling: Wim Bazelmans, nawoord: Hans Bakx Uitgever:
Tabvula, 131 p., f34,50
Wil Rouleaux
Enkele jaren geleden verscheen van de Duitse criticus en literatuurwetenschapper
Ulrich Greiner een essaybundel waarin een poging ondernomen werd om het
karakteristieke van de hedendaagse Oostenrijkse literatuur in kaart te brengen. Greiner
kwam in Der Tod des Nachsommers, zoals met een reminiscentie aan Adalbert Stifters
Der Nachsommer (1857) de titel van de bundel luidde, tot enkele opmerkelijke
conclusies.
De belangrijkste daarvan was wel dat het gros der moderne Oostenrijkse schrijvers
blijk gaf van een volslagen gebrek aan politiek bewustzijn. Dat verschijnsel was voor
de Alpenrepubliek trouwens niet nieuw, want in het verleden hadden Oostenrijkse
klassieken als Stifter, Grillparzer, Hofmannsthal en Von Doderer al evenmin veel
interesse voor de politiek aan de dag gelegd. Bij de jongste lichting Oostenrijkse
schrijvers, zo concludeerde Greiner, was het verschijnsel echter wel heel erg manifest
geworden. Auteurs als Peter Handke, Thomas Bernhard, Peter Rosei en H.C. Artmann,
om slechts de ook in ons land bekende namen te noemen, beperkten zich, geheel in
tegenstelling tot hun collega's in de Bondsrepubliek, tot problemen van louter
individuele en esthetische aard.
Als belangrijkste oorzaak voor deze ‘Wirklichkeitsverweigerung’ (Greiner) komt
volgens de criticus de typisch Oostenrijkse instelling in aanmerking die nog het beste
met het woord relativisme kan worden omschreven. Dit relativisme, dat ook in de
Oostenrijkse filosofie wijd verbreid is, kenmerkt zich door een grote mate van scepsis,
melancholie en, wellicht aan de basis daarvan, door het ontbreken van absolute
normen. ‘Alles, was man über die Welt aussagen kann, ist nichts als eine Notlösung,’
citeert Greiner Peter Rosei. Maar hij had net zo goed diens landgenoot Helmut
Eisendle kunnen citeren, die op de eerste bladzijde van zijn onlangs in het Nederlands
vertaalde De Rede voorbij of gesprekken over het menselijk verstand opmerkt: ‘De
werkelijkheid is een begrip van twijfelachtige werkelijkheid, een begrip zonder
werkelijke betekenis.’
De rede voorbij verscheen oorspronkelijk in 1976 en kreeg toen in het Duits de
genreaanduiding ‘roman’ mee. In de Nederlandse vertaling is dit predikaat weggelaten,
en dat niet helemaal zonder gronden, want van een handeling zoals we ons die bij
een roman voorstellen is in dit geval geen sprake. Twee vrienden, Schubert en Estes,
beide intellectuele types, brengen hun wintervakantie aan de Spaanse kust door. Hun
bezigheden aldaar beperken zich tot een bovenmatige alcoholconsumptie, die wordt
vergezeld door gesprekken over uiteenlopende onderwerpen als angst, wetenschap,
het katholicisme, lijkschouwing en muziek. Twee onderwerpen keren regelmatig
terug en vormen als het ware de rode draad binnen de gesprekken tussen de twee
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vrienden: de taal en de rede. De taal is er volgens Schubert, de spraakzaamste van
de twee, de oorzaak van dat uitspraken over de werkelijkheid bij voorbaat dubieus
zijn: ‘In alle ernst, ik geloof dat de taal door haar ongeschiktheid als middel van
beschrijving de belangrijkste producent is van menselijke problemen. In haar schuilt
al het kwaad. (...) Ieder begrip, ieder woord, iedere metafoor, en ieder bruikbaar
woord is metaforisch, definieert zichzelf in de individuele geschiedenis van zijn
gebruiker. Iedere werkelijkheid die door begrippen, subjectief verankerde begrippen,
wordt omschreven, wordt door de individualiteit van de ander een onwerkelijkheid,
een misvatting, een basis voor vermoedens, literatuur.’

Mauthner
Met zijn twijfels aan de deugdelijkheid van het medium taal plaatst Eisendle, die
blijkens theoretische publikaties een zelfde mening is toegedaan als zijn romanfiguur,
zich in een lange Oostenrijkse traditie. Een traditie die, literair gezien, in 1902 begon
met Hugo van Hofmannsthals beroemde Brief des Lord Chandos, en die, met
onderlinge verschillen, werd voortgezet door schrijvers als Karl Kraus, Ernst Jandl,
Friederike Mayröcker en Peter Handke. Gelijktijdig kreeg de ‘Sprachskepsis’, zoals
de thematiek in het Duits genoemd wordt, filosofisch gestalte bij Fritz Mauthner en
Ludwig Wittgenstein, die beiden in De rede voorbij regelmatig geciteerd en ook met
name genoemd worden. Vooral Mauthner (1849-1923) blijkt een dankbaar object
voor Eisendle te zijn geweest, en de hierboven aangehaalde passages uit De rede
voorbij vinden een weerspiegeling in wat algemeen als de kerngedachte van
Mauthners kort na de eeuwwisseling verschenen Beiträge zu einer Kritik der Sprache
geldt: taal is een hoogst gebrekkig medium, dat iemands gevoelens niet adequaat
kan overbrengen, en dat tevens door zijn metaforische gebruik geldige uitspraken
over ‘de werkelijkheid’ onmogelijk maakt.

Helmut Eisendle
(foto Gabriele Brandenstein)

Schubert, een van de twee hoofdpersonen zoals gezegd, heeft uit dit alles zijn
consequenties getrokken. De onmogelijkheid om tot definitieve uitspraken over de
werkelijkheid te komen, en tevens het feit dat de taal ons denken heeft beknot, heeft
bij hem tot een verregaand relativisme en tot een afkeer van de rede geleid. Hij toont
zich een voorstander van de mystiek, houdt een vurig pleidooi voor de waanzin, en
bezingt de lof van de muziek, die volgens hem de werkelijkheid veel dichter benadert
dan de taal: ‘Muziek, de woordloze metafoor, de mythe van de onduidelijke
werkelijkheid. Voorbij de taal, voorbij de rede. Muziek, een plaats voorbij de rede,
vol gevoelens, stemmingen, indrukken, een plaats als een droom. Metaforen treden
in de plaats van de werkelijkheid. Muziek. Het sequentieel poneren van metaforen
met veranderde waarschijnlijkheid. Opus honderdelf. Beethoven. Het einde van een
muziek. De werkelijkheid van de tonen in ontelbare nuances, gereduceerd tot een
bescheiden getal van twaalf of zeven intervallen. Methoden om dichterbij de
werkelijkheid te komen. Geschiedenis en toekomst ineen.’
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De rede voorbij of gesprekken over het menselijk verstand is, zoals de titel al
aangeeft, een uiterst pretentieus geschrift. Behalve de hierboven genoemde Mauthner
en Wittgenstein worden regelmatig kopstukken aangehaald als Freud, Kant, Hegel,
Foucault, Lorca en Schnitzler. Het geheel maakt daardoor eerder de indruk van een
theoretische verhandeling dan van een fictioneel werk, in welke laatste hoedaningheid
het trouwens zeker niet geslaagd kan worden genoemd, omdat de beide
hoofdpersonen, naar wier antecedenten moet worden gegist, voor de lezer nauwelijks
gaan leven. Maar ook tegen de feitelijke inhoud kan wel het een en ander worden
ingebracht. Daarbij denk ik, los van de vele niet uitgewerkte en soms ronduit
opportunistische gedachten, vooral aan de manier waarop Eisendle het taalprobleem
te lijf gaat. Auteurs als Hofmannsthal en Handke, en welke schrijvers van esthetische
werken eigenlijk niet, trachten door middel van een uiterste stilistische verfijning de
grenzen van de taal, en daardoor van het denken, te verleggen. Anderzijds proberen
schrijvers als ondermeer Jandl en Mayröcker - maar hetzelfde geldt voor iemand als
de Duitser Helmut Heissenbüttel - de taal van haar keurslijf te ontdoen, en gelijktijdig
nieuw leven in te blazen, door middel van taalspelletjes en montagetechnieken. Beide
mogelijkheden laat Eisendle onbenut, alhoewel de laatste theoretisch zeker wordt
overwogen. De rede voorbij, dat door talrijke provocerende passages nergens saai
is, maakt daardoor in laatste instantie een uitzichtloze indruk. ‘Gedacht is de taal
waarheid, geschreven onwaarheid, verdraaiing, manoeuvre, taktiek,’ luidt het in de
slotpassage. Het lijkt me Eisendles tragiek dat hij als schrijver nochtans is aangewezen
op de geschreven taal.
■
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Op zoek naar een bibliotheek
Het imaginaire boekenbezit van Honoré de Balzac
Bibliotheken

Boudewijn Büch
Mijn voorkeur voor Honoré de Balzac (1799-1850) ging al jaren mee zonder dat ik
begreep waarom ik deze romantische held eigenlijk zo liefhad. Totdat ik André
Jeannots Essay sur l'hypomanie balzacienne (...) - een medische dissertatie uit Lyon,
1966 - leerde kennen. In deze psychiatrische verhandeling werd Balzacs ‘lichte vorm
van manie met ziekelijk verhoogde activiteit’ als verklaring gegeven voor zijn
buitengewoon omvangrijke publikatiedrift. Ik herkende mij zelf daar nogal in. Op
één aspect na: ik kan in de verste verten niet bogen op een meesterwerk als La
Comédie Humaine. Alles aan Balzac is overmatig: zijn schrijfdwang, zijn fysieke
omvang, zijn liefdesleven, zijn handelsgeest (hij kocht slechts onvruchtbare
boomgaarden en nietbestaande mijnen als belegging), zijn reislust, zijn briefwisseling
en zijn voortijdig overlijden op eenenvijftig jarige leeftijd.
Balzac, die door Goethe gewaardeerd werd, heeft nimmer het voordeel van de Duitse
bard gekend, tijdens leven en welzijn rijkdom te verwerven. Balzacs leven kent
slechts faillissementen. Tóch werd hij minstens evenveel op de drukpersen gelegd
én gelezen. Maar wat Goethe kon, beheerste Balzac niet. Zuinigheid was niet zijn
sterkste punt. Kritisch vermogen evenmin. Verzamelde Goethe kunstschatten, Balzac
deed dat evenzeer. Met één verschil: Goethe kocht topstukken en Balzac - onwetend
- uitsluitend falsificaties. Goethe trouwde gemakshalve een fabrieksmeisje; Balzac
zou en moest een adelijke dame trouwen. Balzac verwierf zijn dame van Russische
adel na een langdurige verloving en sleet, zuchtend en rochelend, slechts een paar
maanden van zijn leven met haar. Iedere belangstellende kan de absurde
liefdesgeschiedenis met deze madame nalezen in dat onvoorstelbare epistolaire
meesterwerk Lettres à Madame Hanska (vier delen; Parijs 1967-1971). Als literatuur
ergens werkelijkheid is geworden, dan is het in deze vier dikke delen.
Over Balzac is veel meer geschreven dan hij zélf schreef. Dat gebeurt vaker. Zelfs
een inadequaat talent als mevrouw Courths Mahler kan inmiddels bogen op meer
delen over haar dan de honderden zoetgestemde romannetjes die zij zelf schreef.
Inzake Balzac is het zojuist genoemde probleem van de triviale literatuur niet
onzinnig. Balzacs talent bewoog zich van zuivere liederlijkheid tot hoge letterkunst.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

En wat nog veel zwaarder weegt: wat in Balzacs tijd voor ‘ontspannende lectuur’
doorging, wordt in deze eeuw voor uitermate diepzinnig en letterkundig gehouden.
Kortom: Balzac is een fenomeen. Eén voorbeeld ter adstructie van de fenomenologie
van het fenomeen. Lange tijd heeft men Balzac ervan verdacht ‘dat hij maar wat aan
schreef’. Totdat, onder andere, Madeleine Fargeaud haar huiswerk deed met Balzac
et la recherche de l'absolu (Parijs 1968). Fargeaud toont aan dat geen uniformknoop
op de borst van een generaal ongedocumenteerd is. Schrijfster completeert haar boek
met een omvangrijke literatuurverwijzing (drieëndertig bladzijden!) over Balzacs
bronnen. Balzac moet dus veel gelezen hebben - nauwelijks voor te stellen in dit
leven van hypomanicus - maar, en dat vragen wij ons bij dezen af: bezat hij een grote
bibliotheek? Veilingcatalogi bieden daaromtrent vaak uitkomst. Hoewel... de
‘Catalogue des livres anciens et modernes’ van de collectie Victor Hugo-zoon en
-vader (Parijs 1927) is bepaald armetierig. De ‘Collection des Goncourts’ (Parijs
1897) is ronduit teleurstellend. Zou men verwachten dat de gebroeders Goncourt
heel wat nagelaten hebben - niets is minder waar. De geveilde boekenverzameling
van Octave Mirbeau (Parijs 1919) is veel minder omvangrijk dan men zou denken.
Eigenlijk is een tuttige collectie als die van Madame Sarah Bernardt (catalogus in
twee delen; geveild in 1923) nog het leukst.

Lovenjoul
Bij mij weten bestaat er geen catalogus of een veilingbericht omtrent de
boekenverzameling van Honoré de Balzac. Daarentegen bestaat er wél een
omvangrijke inventarislijst van het meubilair en de chinoiserie in Balzacs
laatstgebruikte bibliotheekruimte. Deze lijst - vervaardigd in 1847 of 1848, dus kort
voor Balzacs heengaan - beschrijft de meubels, de gordijnen, de tapijten et cetera
nauwgezet, doch volstaat ten aanzien van de boekwerken met: ‘De bibliotheek bevat
een aantal boeken, gebonden in rood schapen- en kalfsleer, of marokijnleder. De
boeken zullen worden opgevoerd in een catalogus...’ En vervolgens verwijst deze
inventarislijst naar een ‘Mémoire’ - een verslag dat nog moet volgen. Het ‘Mémoire’
werd nimmer geschreven. De lijst, die in het bezit raakte van een van de allergrootste
handschriftenverzamelaars aller tijden, Charles Spoelberch, Vicomte de Lovenjoul,
is een gekmakend document. Lovenjoul was specialist in het verzamelen van
(romantische) schrifturen; zijn verzameling, die bijna de gehele manuscriptuurlijke
geschiedenis van de Franse letterkunde der negentiende eeuw omvat, verblijft heden
te Chantilly, ten noorden van Parijs, in de semi-staatsverzameling Bibliothèque
Spoelberch de Lovenjoul. De Franse literaire geschiedenis heeft aan weinig mensen
zoveel te danken als aan deze van oorsprong Belgische graaf (1836-1907).
Over Lovenjoul zou ik een avonturenroman kunnen schrijven. Deze pathologische
collectioneur (Otto Mühlbrecht zou hem in zijn Die Bücherhebhaberei - 1898, tweede
druk - mooi hebben kunnen gebruiken in het hoofdstuk ‘Die Bücherliebhaberei als
Leidenschaft’) heeft het een en ander geschreven over Balzac maar het waren meestal
bijdragen die geen uitsluitsel gaven over het boekenbezit van Balzac. In Jovenjouls
geschriften komt men die samenzweerderige toon tegen die antiquaren zo kenmerkt.
Boekantiquaren spreken over geld en niets anders dan dat. Dat begenadigde type van
Bernard Quaritch, de Engelse pendant van Lovenjoul, deed al niet anders, een recente
bibliomaan als H.P. Kraus doet in zijn A Rare Book Saga (1978) een bijna ergerlijk
kapitalistisch boekje open.
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Lovenjoul heeft eens geschreven over de noodzaak van boeken- en
manuscriptenveilingen. In Une page perdue de H. de Balzac (Parijs 1903) prijst hij
Madame Hanska. Inderdaad is het zo dat de Russische dame de erfenis van Balzac
niet weigerde en daarmee tevens de enorme schuldenlast op zich nam van haar
kortdurige echtgenoot. Balzacs nalatenschap ontkwam zodoende aan een gerechtelijke
veiling. Toen Madame Hanska in 1882 overleed werd de collectie echter wél geveild.
Daarmee is Lovenjouls waardering voor mevrouw Hanska enigszins tweeslachtig.
Want tegen de veiling op 25 april 1882 bleek Lovenjoul geen enkel bezwaar te
hebben. Inmiddels tot aanzien en rijkdom geraakt zat Lovenjoul namelijk vooraan!
Edmond de Goncourt - die gemene aartsroddelaar - schreef in zijn dagboek: ‘Vandaag,
op de veiling van Madame de Balzacs bezittingen, dreef ik de prijs van het handschrift
van Eugénie Grandet op tot elfhonderd franc. Slechts een ogenblik dacht ik dat het
manuscript van mij was. Ik was echter de eigenaar gedurende vijf minuten.’ Het
handschrift ging naar iemand anders. Wellicht naar Lovenjoul; maar als dat zo is,
bleef het niet in zijn bezit. Volgens het notenapparaat van de voorbeeldige
mammoet-editie van La Comédie Humaine (verschijnt vanaf 1976 in de Bibliothèque
de la Pléiade) - zie deel drie, blz. 1644 - berust het in The Piermont Morgan Library
te New York. Toch heeft Lovenjoul zijn best gedaan. Hij heeft zich letterlijk gek
gekocht; zo verwierf hij de eerder genoemde inventarislijst van Balzacs huis aan de
Rue Fortunée. Deze lijst, afgedrukt in de eerder opgevoerde Brieven aan mevrouw
Hanska (vierde deel, blz. 614-655) geeft een rijkdom aan snuisterijen, maar nog
steeds geen boeken. Waar zijn de boeken van Honoré de Balzac?
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De leeszaal in La Maison de Balzac in Parijs

Het kan zijn dat ik onvoldoende ben ingelicht, maar over de geschiedenis van de
bibliotheek van Balzac bestaat volgens mij weinig duidelijkheid. J. Tersteeg - een
van de zeldzame Nederlanders die ik een bibliotheekvriend zou willen noemen schreef in zijn Honoré de Balzac en drie vrouwen (Den Haag 1949): ‘De
boekverzameling, in groen leder gebonden, ging “pour rien, comme des salades”,
zoals Léo Larguier vertelt in Saint-Germain-des-Prés, mon village; de handschriften
ondergingen een weinig beter lot’. Tersteeg staat met deze opmerking, ofschoon in
commissie, diametraal op de inventarislijst uit 1847/48; hier is namelijk sprake van
rood leer. Dat het rood leer moet zijn, ontleen ik aan het onwankelbare gegeven dat
ik één boek uit de bibliotheek van Balzac bezit, in originele binding, en dat in rood
leder is uitgevoerd.

Parfum Balzacien
Gedreven door al deze raadsels bezocht ik in 1970 voor het eerst het Maison de
Balzac te Parijs. Men conserveerde er de koffiepot van Balzac en enig ander
twijfelachtig materiaal. Een bibliotheek was destijds in oprichting. De wandeling
naar de Rue Raynouard (die in Balzacs tijd Rue Basse - zestiende arrondissement,
Passy - heette) heeft zelfs na twaalf jaar voor mij niets aan bekoring ingeboet. Langs
de Seine westwaarts wandelend, komt men eerst langs die metalen vogelverschrikker,
om vervolgens naar rechts af te slaan en de Pont Bir Hakeim over te steken. Hier
treft de bezoeker een van de eigenaardigste stukjes Parijs. Men beseft opeens duidelijk
dat de Seine in een dal ligt. Na een klim bereikt men Rue Raynouard 47. Met een
trap daalt men uiteindelijk af in de tuin waar Balzac tussen 1840 en 1847 maar heel
weinig in de zon geluierd zal hebben. Balzac sliep overdag en hield zich 's nachts op
de been - hij schreef vaak staande - met koffie en opium. Aan de achterkant van het
huis gaat het terrein weer wat omhoog en kijkt men in de Avenue Marcel Proust, een
steeg genoemd naar een schrijver die ook al morfinist was en het daglicht niet wilde
verdragen. Balzac noemde deze woning (zijn een na de laatste dus) een ‘hut’.
Ingesloten tussen straatjes staat de ‘hut’ idyllisch in een omgeving die doet denken
aan de tijd dat Balzac ‘uit Parijs vertrok en in het dorpje Passy ging wonen’. Kijkt
de bezoeker echter uit het raam en ziet hij het monstrum dat de firma Hilton aan de
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Seine liet neerzetten, dan is zijn negentiende-eeuwse bespiegeling al weer gauw
voorbij.
Het museum-interieur geeft maar heel weinig parfum balzacien. Patrice Boussel
geeft het in zijn gidsje La Maison de Balzac eerlijk toe. De reeks faillissementen,
openbare verkopingen en postume veilingen die Balzac en zijn bezit troffen, moeten
een gruwel voor de literaire conservator zijn. Dat de ‘hut’ bestaat is op zich zelf een
wonder; van de tientallen woningen die Balzac tijdens zijn betrekkelijk korte leven
bewoonde, is zij de enige die nog overeind staat. De echtelijke woning werd daags
na het overlijden van mevrouw Hanska met de grond gelijkgemaakt. Pierre Waleffe
heeft in Honoré de Balzac (Parijs 1966) een onderzoek gedaan naar de woningen
van Balzac. Zijn fotomateriaal is allervermakelijkst. Hij geeft een foto van een
geheime trap in de ‘hut’ die Balzac gebruikte om zijn schuldeisers te ontvluchten.
Het verhaal en de foto ontbreken in het museumgidsje. Wat niet ontbreekt is het
koffiestel van Balzac. In de loop der jaren mocht ik met plezier kijken naar dit servies
met gouden monogram. Totdat ik ‘het originele koffiestel van Balzac’ in nog minstens
twee andere Franse musea tegenkwam!
Waleffe merkt over de tragiek van de sloopzucht die Balzacs woningen trof op:
‘In tegenstelling tot wat Balzac dacht zijn stenen breekbaarder dan boeken.’ Balzacs
werken worden gedrukt en herdrukt - dat is waar - maar zijn vroege werken zijn
uitermate obscuur. Van deze triviale romans, geschreven onder de pseudoniemen A.
de Viellerglé, Lord R'hoone, Horace de Saint-Aubin et cetera, zijn slechts enkele of
géén exemplaren bekend. Of Balzac deze boeken in zijn bibliotheek heeft gehad, is
zelfs onduidelijk; hij heeft het auteurschap in zijn jaren van erkenning en roem
ontkend. Het is zeer de vraag of in het geval-Balzac stenen breekbaarder zijn dan
boeken. Tijdens mijn recente bezoek aan het Balzac-museum bleek mij dat de
bibliotheek nog steeds niet een complete Balzac op de plank heeft staan. Het heeft
iets droevigs; toen ik in de zomer van 1976 de tentoonstelling ‘Balzac et la médecine
de son temps’ bezocht, bleek de expositie in het Balzac-huis niet één enkel dingetje
uit zijn eigen verzameling uit te stallen. Het L'année balzacienne uit hetzelfde jaar
drukt met trots een lijst ‘autographes, pièces originales et dédicaces conservés à la
Maison de Balzac’ af. Vijf bladzijden lang. Het museum bezit slechts negen
eigenhandige brieven van Balzac; en géén roman-manuscript.
Boeken uit Balzacs bibliotheek zijn op veilingen buitengewoon incourant.
Buitendien weten we eigenlijk niet eens of er boeken uit zijn boekerij circuleren en
nog moeilijker: welke boeken bezat Balzac precies? Handschriften van Balzac zijn
weliswaar iets minder incourant maar doen hoge prijzen. Op de onlangs gehouden
manuscriptenveiling te Parijs (Fleury-Pinault) gingen twee uiterst onbenullige briefjes
van Balzac, ieder één bladzijdje, weg voor meer dan vijfduizend gulden per stuk. En
dat terwijl beide brieven reeds gedrukt en dus bekend waren. Balzac heeft immers
het geluk getroffen van een imperiale editie Correspondance (Parijs, vijf delen, tussen
1960 en 1969). In deze door Roger Pierrot bezorgde editie komt men eindeloos de
bezitter van de originelen tegen: Collection Lovenjoul, Cantilly.
Het bezoeken van de Lovenjoul-verzameling is geenszins aangenaam. Kartonnen
dozen en morsige bedienden. We waren dan ook in eerste orde niet op zoek naar de
manuscripten van Balzac maar naar zijn boekverzameling. Zij moet toch ergens
bestaan, denk ik af en toe. Als de boeken van die satanische Arthur Rimbaud - na al
die omzwervingen en dronkenschappen - in het Musée Rimbaud te
Charlesville-Mézières terecht zijn gekomen, dan moeten toch de boeken van die qua
bibliotheek honkvaste Balzac nog ergens te vinden zijn?
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Soms denk ik dat ik de enige ben die naar de bibliotheek van Balzac speurt. Als
ik naar zijn boekbezit vroeg, ben ik slechts gelaatsuitdrukkingen tegengekomen die
blijkgaven van verbazing, aan mij toegedichte waanzin en ‘Ah, phaff, monsieur,
disparu...’ We weten dan ongeveer wel wat Balzac gelezen moet hebben. Balzacs
bibliotheek zwerft over de hele wereld. Niemand weet hoe en waar. Wie bezit in
godsnaam het exemplaar van Goethe's Werther dat Balzac in zijn wanhopige brief,
geschreven in de zomer van 1833, noemt? Ik zal er wel nooit achter komen. Tersteeg
waarschuwde mij al in 1949, ik was toen één jaar oud: ‘Thans, honderd jaar na
Balzac's geboorte en bijna honderdvijftig jaar na zijn dood, zou het Institut de France
zich zulk een, helaas naar alle winden verstrooid, bezit niet hebben laten ontgaan;
Balzac's naam torent hoger dan ooit boven zijn tijdgenoten en zijn nakomelingen in
het rijk der letteren.’
■
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De vrouw die een man was
Michel Foucault en het geval Herculine Barbin
Mijn herinneringen door Herculine Barbin Ingeleid door Michel Foucault
en gevolgd door de novelle Een schandaal in het klooster door Oscar
Panizza Vertaling: Kees Jongenburger Uitgever: De Arbeiderspers, 203
p., f34,50
Maarten 't Hart
In zijn nawoord vat Michel Foucault de geschiedenis van Herculine Barbin als volgt
samen: ‘Herculine Barbin, die door haar omgeving Alexina werd genoemd, was als
arm deugdzaam meisje opgevoed in een vrijwel uitsluitend vrouwelijk en zeer
godsdienstig milieu. Toen men er tenslotte achter kwam dat zij een “echte” jongen
was, moest zij voor de wet van geslacht veranderen. Daarop volgde een gerechtelijke
procedure en een wijziging van de registers van de Burgerlijke Stand. Hij heeft zich
niet aan zijn nieuwe identiteit kunnen aanpassen en pleegt tenslotte zelfmoord.’
Zo verteld zou het een verhaal van onze tijd kunnen zijn, een verhaal over een
transseksueel, iemand die uiterlijk vrouw is, maar zich ‘van binnen’ een man voelt.
Het gaat hier echter niet om een verhaal uit deze tijd, maar om iets dat zich in de
tweede helft van de vorige eeuw in Frankrijk heeft afgespeeld. Ook betreft het hier
geen transseksueel, maar een hermafrodiet, blijkens het interessante medische rapport
over deze zaak dat aan deze herinneringen is toegevoegd.
Foucault heeft de herinneringen van de in 1838 geboren Herculine Barbin ontdekt
in een door Tardieu uitgegeven publikatie: ‘Question médico-légale de l'identité dans
les rapports avec les vices de conformation des organes sexuels’ dat in 1874 in Parijs
verscheen. Blijkbaar veronderstelt Foucault dat wij slechts over een gedeelte van
Barbins herinneringen beschikken, want hij spreekt over ‘het enige gedeelte’ wat
wij bezitten. Hoe het ook zij, Barbin pleegde in 1868 zelfmoord en liet in ieder geval
dit geschrift na. Het is een niet zeer omvangrijk geschrift - in deze uitgave beslaat
het 110 bladzijden waarin vooral het verblijf van Barbin in een meisjesinternaat heel
uitvoerig beschreven wordt. Ofschoon dat verblijf gedetailleerd genoeg beschreven
wordt, en Barbin ook op echt Franse wijze, in een mooie, enigszins hoogdravende
stijl, van zijn/haar leven bericht, is het toch wel jammer dat wij niet wat exact door
hem/haar worden voorgelicht over zijn eigen moeilijkheden. Na zijn
geslachtstransformatie - overigens een papieren aangelegenheid, Barbin werd niet
geopereerd - schijnt men hem min of meer te hebben genegeerd in de omgeving
waarin hij verkeerde. Maar hij vertelt daarover slechts in algemene bewoordingen,
bij voorbeeld als volgt: ‘Het slijk waarmee jullie besmeurd zijn maakt genoegzaam
duidelijk wat voor nobel gebruik jullie daarvan gemaakt hebben.’

Tussengeval
Het door Foucault ook bijgevoegde dossier betreffende dit geval van hermafroditisme
is eigenlijk boeiender. De exacte beschrijving van Barbins geslachtsorganen laat de
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verbaasde lezer zien dat er nog wel heel andere mogelijkheden zijn dan óf een penis
óf een vagina. Barbin bezat ‘een klein lid, dat in afmeting het midden houdt tussen
een clitoris en een normale roede’ en dat kon opzwellen en hard en langer worden,
maar zich niet kon oprichten aangezien het met een streng aan de onderkant vast zat.
Twee centimeter boven de anus bevond zich echter ook een nauw kanaal van vijf
centimeter diep dat doodliep. Volgens de onderzoekende arts een ‘rudimentaire
vagina’. Ook bezat Barbin een ‘vulva, grote schaamlippen, en een vrouwelijke urethra
die losstaat van een penis zonder buis’.
In feite was Barbin dus noch man, noch vrouw, maar lichamelijk gezien iets dat
volgens sommigen zo in hoge mate nastrevenswaardig is: androgyn. Nu, als je iets
kunt leren uit dit geschrift dan wel dit dat het in feite onmogelijk is om iemand te
zijn die niet duidelijk een man of een vrouw is. Ook nu zou Barbin het nog heel
moeilijk hebben, al zou misschien operatief ingrijpen hem hebben kunnen redden.
Foucault vraagt zich in zijn nawoord bij de herinneringen af: ‘Hebben wij werkelijk
een echt geslacht nodig?’ Hij is geneigd dat te ontkennen, mede op grond van het
verschil in kijk op hermafrodieten in de loop der eeuwen. Ik echter geloof dat wij
inderdaad een ‘echt’ geslacht nodig hebben, juist omdat in de meeste gevallen het
‘echte’ geslacht in één oogopslag duidelijk is. Je kunt, als je alleen maar de kromming
van iemands rug ziet, bij voorbeeld om de hoek van een deur heen, of als je alleen
maar een arm ziet bewegen zonder dat je het lichaam van de erbij behorende
persoonlijkheid ziet, ogenblikkelijk zeggen of dat de rug of de arm van een man of
een vrouw is, behoudens in enkele zeer sporadische twijfelgevallen. Daarom is
geslachtstransformatie ook zo'n hachelijke zaak, wordt een man toch maar hoogst
zelden een echte, acceptabele vrouw, en, in die schaarse gevallen dat een vrouw zich
laat ‘omopereren’, een vrouw een acceptabele man. Ja, we hebben echt een geslacht
nodig. Men kan er lang en breed over twisten of dat komt omdat de maatschappij
nog niet ver genoeg is om ‘tussengevallen’ te accepteren, maar dat men de
maatschappij op dit punt niet even snel kan veranderen is in ieder geval wel duidelijk.
Ook de befaamde, rabiaat anti-katholieke Oscar Panizza heeft de memoires van
Barbin in de vorige eeuw gelezen. Op grond daarvan schreef hij een novelle, Een
schandaal in het klooster, die ook, in vertaling uiteraard, aan deze uitgave is
toegevoegd. Het is boeiend om te zien hoe Panizza dit treurige verhaal weet om te
vormen tot een fel anti-katholieke, opwindende geschiedenis. Volgens Foucault heeft
het verhaal verwantschap met La Religieuse van Denis Diderot.
In ieder geval vormen de herinneringen, het medische dossier, het verhaal van
Panizza, en het nawoord van Foucault, bij elkaar een nogal uitzonderlijk boek dat
heel wat te denken geeft over Genesis 1 vers 27: ‘Man en vrouw schiep hij hen.’
■
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De avant-garde van gisteren
De tentoonstelling over de Nederlandse avant-gardebeweging De Stijl, die op 8
augustus begonnen is in het Amsterdamse Stedelijk Museum en het Rijksmuseum
Kröller-Müller, en de Documenta in Kassel zijn twee gebeurtenissen die de
aandacht vestigen op de historische en de hedendaagse avant-garde. Eén van
de motto's van de Documenta is ‘De avant-garde in de geschiedenis, de
geschiedenis in de avant-garde’, een cryptische formule waar tenminste uit te
begrijpen valt dat de hedendaagse avant-garde het moeilijk heeft. De ‘crisis van
het moderne in de kunst’ bereikt in 1982 zijn hoogtepunt: de
avant-gardebewegingen van de jaren twintig en dertig behoren tot de
geschiedenis, maar de grote belangstelling ervoor - De Stijl, het surrealisme, de
fotografen uit die tijd - leidt onvermijdelijk tot idealisering van die periode.
Deze idealisering heeft plaats in een tijd waarin de moderne kunst niet overloopt
van vernieuwende inspiratie.
Er verscheen een boek waarin alle manifesten van dada, het constructivisme,
het futurisme en het surrealisme zijn verzameld; er verscheen een biografie
over de architect Rietveld en een boek over de avant-gardefotografen in
Duitsland; studenten van het Kunsthistorisch Instituut in Utrecht schreven,
onder leiding van Carel Blotkamp, een boek over de eerste periode van De
Stijl-beweging waarin Theo van Doesburg, Piet Mondriaan, Bart van der Leck
en Oud hun eerste, door primaire kleuren bepaalde vernieuwingen,
ontwikkelden.
De gisting in de moderne kunst, die zelfs leidt tot een soort kunst die
in alles tegengesteld is aan wat De Stijl voorstond - de ‘Nieuwe
Spontaniteit’ bij voorbeeld - zal uiteindelijk tot een volledige herijking
moeten leiden. Over het historische materiaal op basis waarvan dat
zou moeten gebeuren, wordt in de volgende pagina's geschreven: de
avant-garde van gisteren: De Stijl, de surrealistische manifesten,
Rietveld, de fotografie en een psychoanalytische avonturenroman uit
1921 van Georg Groddeck.
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De geest die altijd nee zegt
De historische avant-garde en het nieuwe provincialisme
Historische avantgarde Programmatische teksten van het Italiaans
Futurisme, het Russisch Futurisme, Dada, het Constructivisme, het
Surrealisme, het Tsjechisch Poëtisme Redactie F. Drijkoningen en J.
Fontijn, met medewerking van M. Grygar, P. de Meijer en H. Würzner
Uitgever: Huis aan de drie grachten, 439 p., f60,Cyrille Offermans
Afgaande op de reacties is de zevende Documenta in Kassel in menig opzicht typerend
voor de malaise waarin de moderne kunst zich bevindt. Een tentoonstellingsinrichter,
Rudi Fuchs, die het overzicht kwijt is en dat behalve met een vergroting van het
aanbod compenseert met wat in de verslaggeving een poëtische benadering van de
kunst wordt genoemd; kunst journalisten die als gevolg daarvan door de bomen het
bos en door het bos de bomen niet meer zien; en een publiek waarvan de waardering
moeilijk in een algemeen cijfer kan worden uitgedrukt, maar dat zeker ten dele ronduit
agressief reageert op de tentoonstelling. De strengere veiligheidsmaatregelen die de
verzekeringsmaatschappijen hadden geëist hebben niet kunnen verhinderen dat er
weer veel kunstwerken zijn beschadigd, en wat er aan verbale reacties van
tentoonstellingsbezoekers te beluisteren valt op een speciaal daarvoor opgestelde
bandrecorder liegt er ook niet om: ‘Beuys ist ein Arschloch’, ‘platgooien die hele
boel’, ‘een atoombom erover’, ‘alle Turken het land uit’. Het zou een bloemlezing
kunnen zijn uit een manifest van Marinetti; ook dát moet aan het denken zetten.
Dat veel kunstenaars zich van die avant-garde distantiëren kan nauwelijks verbazen,
er is reden genoeg voor. Waar dat echter met zoveel tamtam gebeurt als bij de ook
in Kassel ruim vertegenwoordigde ‘Neue Deutsche Malerei’ of de ‘Transavanguardia
italiana’ is achterdocht bij voorbaat op zijn plaats. De nadruk waarmee de heren zich
enerzijds als nieuw en jong en anderzijds als Duits of Italiaans afficheren doet vrezen
dat ze de avant-garde hoogstens in zoverre achter zich hebben gelaten dat ze het
internationalisme en het universalisme, dat zo typerend is voor de hele moderne
cultuur, hebben ingeleverd voor nationalisme en provincialisme. Wat aan beide
bewegingen opvalt is verder de behoefte aan een ruwe, onbewerkte kunst, aan een
naïeve kleurenoverdaad en een primitief soort zelfexpressie (de ‘Nieuwe Wilden’ is
een andere naam waaronder men optreedt) en, parallel daaraan, een afkeer van
raffinement, eruditie, intellectualisme en vormbeheersing. De geschiedenis van de
moderne kunst kan hen gestolen worden, in plaats daarvan denkt men rechtstreeks
bij premoderne tradities te kunnen aansluiten.
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De surrealisten: een collage van foto's door Man Ray. Van Links naar rechts, bovenste rij:
André Breton, Max Ernst, Salvador Dali, Hans Arp. Tweede rij: Yves Tanguy, René Char,
René Crevel, Paul Eluard. Derde rij: Giorgio De Chirico, Alberto Giacometti, Tristan Tzara,
Pablo Picasso. Vierde rij: René Magritte, Victor Brauner, Benjamin Péret, Gui Rosey. Vijfde
rij: Jean Miró, E.L.T. Mesens, Georges Hugnet en Man Ray. (1934) (De collage komt uit het
boek Man Ray Photographs, 256 p., f98, - uitgegeven door Meulenhoff/Landshoff)

Vergelijkbare tendensen kan men waarnemen in andere sectoren van de kunst en
de cultuur. Het meest in het oog lopend zijn de veranderingen die zich de laatste
jaren in de architectuur hebben voltrokken. Van het heldere en uitgebalanceerde
functionalisme van De Stijl is nergens meer iets te bekennen, doordachte constructies
zijn blijkbaar uitbroedsels van een koele, mensonvriendelijke ratio. Intussen leidde
die behoefte aan kleinschaligheid, persoonlijke sfeer en menselijke maten wel tot
een gigantische ‘vertrutting in de architectuur’, zoals William Rothuizen het onlangs
in de Haagse Post (17 juli) uitdrukte. ‘Het is een architectuur zonder concept, zonder
helderheid. Het is een architectuur die uitsluitend uit knievallen bestaat, knievallen
naar de smaak van de consument, naar de modieuze grillen van het ik-tijdperk, naar
de wartaal van agogen en de belangen van de projectontwikkelaar. Het is een laffe
rubberbootjesarchitectuur.’ Rothuizens artikel is het tweede van een serie van zes
over ‘Het einde van de avant-garde’; de verschillende bijdragen (op het moment dat
ik dit schrijf zijn er vier gepubliceerd) maken duidelijk dat die titel te eng is, het ziet
er eerder naar uit dat we - zoals Octavio Paz het al vele jaren geleden formuleerde ‘het einde van het idee van de moderne kunst’ beleven.

George Grosz en John Heartfield (rechts) demonstrerend tegen de kunst (1920)

Moderne kunst is zonder autonome vormgeving ondenkbaar. Alleen daardoor
werd het mogelijk om los te komen van de enge binding aan ‘de persoonlijke sfeer’
en ‘de menselijke maat’. Nu lapt men de oefening, de deskundigheid en de kennis
die daarvoor noodzakelijk waren (en zijn) maar al te gemakkelijk aan zijn laars om
langs de weg van de minste weerstand ‘zich zelf’ uit te drukken, hoe ongeremder
hoe liever, alsof wat er op die manier wordt uitgedrukt iets anders kan zijn dan er
daarvóór door media en
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andere opvoeders is ingepropt. De andere kant van die medaille is dat de kunstwerken
ook steeds meer beoordeeld worden naar wat men er van zich zelf in herkent, terwijl
de grondgedachte van de moderne kunst nu juist inhield dat men onbekende of
nadrukkelijk verboden gebieden ging exploreren. Die conservatieve behoefte aan
zelfherkenning leidt ertoe dat kunstwerken met buiten- of pre-artistieke maatstaven
beoordeeld worden: een boek moet de onderdrukking van de vrouw duidelijk maken,
eenduidig en zonder omwegen, een toneelstuk die van de scholieren en een schilderij
die van de binnenschippers. Hoe de wereld in elkaar zit weet ieder voor zich precies,
en daar zal de kunst zich naar te gedragen hebben. Het enghartigste particularisme,
dat conservatieven (en zij niet alleen) in economische en sociale aangelegenheden
voorstaan, dreigt ook in de kunst steeds meer de norm te worden.

Kant
Zoals een interieur allereerst ‘gezellig’ moet zijn, zo moet de kunst iets ‘persoonlijks’
hebben. Maar of ze nu geborgenheid moet bieden of anderszins ondergeschikt wordt
gemaakt aan privé- of groepsbelangen doet nauwelijks ter zake, in beide gevallen
wordt de klok twee eeuwen teruggezet. Het ontstaan van de moderne kunst - eind
achttiende, begin negentiende eeuw - valt namelijk samen met de emancipatie van
die dienstbaarheid. In Kants Kritik der Urteilskraft (1790) is het ontstaan van dat
specifiek esthetische gebied (naast dat van de wetenschap en dat van de moraal) voor
het eerst theoretisch vastgelegd. Het esthetische oordeel, het smaakoordeel, waar
Kants analyse ach op toespitste, moest ‘interesseloos’ zijn, dat wil zeggen:
onafhankelijk van enige directe zinnelijke behoefte en van enig direct praktisch
(respectievelijk moreel of politiek) belang. Desondanks zou het aanspraak moeten
en kunnen maken op algemene geldigheid. En een begaafd kunstenaar was volgens
Kant iemand die in staat is ‘op authentieke wijze uitdrukking te verlenen aan de
ervaringen die hij opdoet in een geconcentreerde omgang met een gedecentreerde,
van de dwang van het kennen en het handelen bevrijde subjectiviteit’ (zoals Habermas
het formuleert in ‘Het moderne - een onvoltooid project’, Raster 19).

Noire et blanche (1926) van Man Ray

Een typografisch experiment van Marinetti (1913)
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De bevrijding van die tweevoudige dwang zag Kant niet als de garantie maar wel
als de voorwaarde voor die authenticiteit, en dus ook voor elke specifiek esthetische
kennis: ze maakte het de kunstenaar mogelijk vormen te ontwikkelen waarmee hij
iets zichtbaar kon maken van zijn complexe, eventueel tegenstrijdige ervaringen en
verlangens. Aanvankelijk (van de romantiek tot in het begin van deze eeuw, en soms
- zoals bij de beweging van Vijftig - nog veel langer) kon dat nog via een rechtstreekse
polemiek met klassieke kunstvormen, later moest dat steeds meer op eigen kracht
en in een onderlinge artistieke polemiek gebeuren. Originaliteit, althans in die zin
dat men alles aan de goddelijke inspiratie denkt te kunnen overlaten, werd een
achterhaald begrip. De grootste kunstenaars van de eeuw - Picasso, Strawinsky, Joyce
- waren ook de grootste pikkers, hun grootheid hebben zij zelfs voor een niet gering
deel te danken aan het vermogen werk van anderen te adapteren. Dat was zeker niet
het onbelangrijkste middel om hun kunst ‘onpersoonlijk’ te maken en een algemene
geldigheid te geven. Van een ‘traditie van het nieuwe in de literatuur’ (Vrij Nederland
besteedde in januari '77 een halve boekenbijlage aan dat thema) kan niet meer zonder
restricties gesproken worden. Weliswaar is het nog steeds zo dat, om eens wat te
noemen, vrijwel elke dichtbundel van belang alleen al door verwijzingen en citaten
duidelijk maakt waar de dichter zijn werk situeert in het weefsel van relaties waaruit
de moderne literatuur bestaat, maar met een traditie hoort men als vanzelf kennis te
maken, en dat is hier geenszins het geval. Dat heeft onder meer te maken met de
volstrekt aculturele instelling van de meeste omroepen; met het onderwijs, waar lezen
alleen nog maar uit de krant gebeurt of uit het uittrekselboek (en dat is geen verwijt
aan de leerlingen: de docenten weten ook beter de weg in Elseviers belastingalmanak
dan in, zeg, het werk van Multatuli of Ter Braak); en met het bedenkelijke gehalte
van een groot deel van de literaire kritiek. Wie hier wat te weten wil komen, zal het
zich allemaal zelf moeten uitzoeken. Gelukkig zijn er nog steeds mensen die dat de
moeite waard vinden; zij houden in elk geval nog iets van die traditie van het moderne
in leven. Wat niet per se wil zeggen dat ze zich ook als partijgangers van de
avant-garde beschouwen.

Gratuit spelletje
De laatste jaren is er sprake van een ware stortvloed van artikelen en boeken waarin
het einde van de avant-garde wordt geconstateerd. Daarbij wordt het begrip
avant-garde bepaald niet eenduidig gebruikt, vaak blijkt het (zoals in de HP-serie)
synoniem met modern. Omdat er ook kunstenaars en commentatoren zijn die de
avant-garde kritiseren terwijl ze zelf geheel en al in de traditie van het moderne
thuishoren, ja die die kritiek formuleren met een beroep op die traditie, is het van
belang die woorden uit elkaar te houden.

Antonin Artaud, foto van Man Ray (1926)
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De term avant-garde kan het best gereserveerd blijven voor een aantal bewegingen
uit het tweede en derde decennium van deze eeuw (futurisme, dadaïsme, surrealisme,
et cetera) en eventueel de latere bewegingen die daar rechtstreeks schatplichtig aan
zijn (pop art, conceptual art, Barbarber, et cetera). Het zal nog blijken dat het zelfs
dan niet eenvoudig is het begrip te definiëren, maar het is in elk geval een begin.
De kritiek op de avant-garde komt er steeds op neer dat het almaar willen shockeren
van het publiek zo langzamerhand doodvervelend wordt, dat het bedenken van telkens
nieuwe middelen om te ‘protesteren’ tegen museum en burgerlijke cultuur allang
een schijnvertoning is geworden, een in artistiek opzicht gratuit spelletje waar men
alleen uit ijdelheid en winstbejag maar nooit genoeg van krijgt. De activiteiten van
Andy Warhol kunnen als voorbeeld dienen van een welhaast perfecte synthese van
kunst, narcisme en commercie. De moderne kunst, zegt Octavio Paz in De kinderen
van het slijk, ‘begint zijn ontkennende kracht te verliezen. Zijn ontkenningen zijn al
jaren lang rituele herhalingen: rebellie is mode geworden, kritiek retoriek, overtreding
ceremonie. De ontkenning is niet langer creatief.’ Voor zover Paz zijn eigen
dichterlijke werk, dat kort na de Tweede Wereldoorlog begon te verschijnen, al tot
de avant-garde rekent, doet hij dat met het nodige voorbehoud; het gaat hem om ‘een
stilzwijgende, geheime, ontnuchterde
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avant-garde’, die het met meer te doen is om het uitvinden en het ontkennen op zich,
maar om het exploreren. ‘De dichters van de moderne tijd zochten het principe van
de verandering: wij dichters van de tijd die begint, zoeken dat onveranderlijke
principe dat het fundament van de verandering is. Wij vragen ons af of de Odyssee
en A la recherche du temps perdu niet iets gemeen hebben. (...) De esthetiek van de
verandering accentueerde het historische karakter van het gedicht. Nu vragen we
ons af of er niet een punt is, waarop het principe van de verandering samenvloeit
met dat van de bestendigheid.’ Paz vat het begrip avant-garde nogal ruim op, hij
verstaat er in elk geval niet alleen de op basis van programma's en manifesten
opererende bewegingen onder. Critici die dat wel doen, zijn doorgaans een graadje
feller. In The Origins of Totalitarianism (1951) gaat Hannah Arendt al in op de latent
totalitaire trekken van die bewegingen. In het essay ‘De aporieën van de avant-garde’
(1962) doet Enzensberger iets vergelijkbaars.
Uitgaande van de militaire origine van het woord avant-garde behandelt
Enzensberger de bewegingen ook in paramilitaire termen. Volgens hem gaat het de
avant-garde er niet om iets goeds te maken, het gaat haar om de roes van de
oorlogsvoering, ‘niet produktiviteit maar confrontatie is haar raison d'être: ze is
altijd militant.’ Enzensberger wijst er verder op dat het begrip avant-garde nog voor
het in de kunst ingeburgerd raakte al in de politiek gebruikt werd. Zo definieerde
Lenin de communistische partij als ‘avant-garde van het proletariaat’: een straf
georganiseerde, gedisciplineerde elite, waar de anderen zich naar te richten hadden.
Volgens Enzensberger ligt het bij de artistieke avant-garde nauwelijks anders, ook
zij willen vrijheid desnoods met geweld verplichten. Vooral in de manifesten van
Marinetti en Breton vindt hij daarvoor natuurlijk de bewijsplaatsen.
Die manifesten waren tot voor kort in het Nederlands niet verkrijgbaar, maar daar
is nu verandering in gekomen met het boek Historische avantgarde, een uitvoerige
verzameling programmatische teksten afkomstig van het Italiaanse futurisme, het
Russische futurisme, dada, het constructivisme, het surrealisme en het Tsjechisch
poëtisme. Elke afdeling wordt kort ingeleid en aan het boek als geheel gaat een
uitgebreide inleiding vooraf van F. Drijkoningen. Diens visie op de genoemde
bewegingen blijkt te zijn gebaseerd op die van Peter Bürger, die in 1974 een
bescheiden boekje publiceerde met de onbescheiden titel Theorie der Avantgarde.
Die pretentieuze titel zal wel niet de enige reden zijn dat dit boekje zoveel aandacht
krijgt, ook het ‘totale’ karakter van Bürgers argumentatie zal daar wel toe bitdragen.
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Jean Cocteau en Tristan Tzara, ± 1922, foto van Man Ray

Ander leven
Bürger meent dat het dadaïsme en het vroege surrealisme (en in mindere mate ook
de overige bewegingen uit die tijd) niet een nieuwe stijl wilden introduceren, maar
dat ze ‘het instituut kunst’ als zodanig aanvielen. Ze wilden niet een andere kunst
maar een ander leven, de kunst moest, na het tot mets meer verplichtende estheticisme,
eindelijk maar eens praktisch worden. Bürger meent dat de historische
avant-gardebewegmgen nog zonder meer ‘het pathos van de historische
vooruitstrevendheid’ voor zich kunnen opeisen; dat maatschappijverandering vanuit
de kunst onmogelijk is, zou toen nog met evident zijn geweest. Toch heeft de
avant-garde volgens Bürger ook een belangrijk produktief gevolg. Omdat dadaïsten
en surrealisten ‘de kunstmiddelen’ niet hanteerden binnen een bepaalde stijl, dus met
met het oog op een autonome vormgeving, maar uitsluitend uit effectbejag, dus met
het oog op de mogelijkheid het publiek te shockeren, zouden zij die middelen nu
voorgoed hebben ‘vrij gemaakt’ van die vormgeving. Nu zijn ze voor iedereen ‘vrij
beschikbaar’, elk middel is geoorloofd als het erom gaat je publiek ergens van te
overtuigen. Zo heeft de avant-garde voor de politiek bedrijvende kunstenaar nog heel
wat opgebracht. Andermaal zal die wel ‘het pathos van de historische
vooruitstrevendheid’ kunnen opeisen als hij, gebruik makend van de gedachte dat
het sinds het optreden van de historische avant-garde met meer om het creëren van
een zinvolle esthetische samenhang gaat, het publiek met levenswijsheden of
strijdkreten om de oren slaat. Trouwens, ook de kunsttheoreticus kan tevreden zijn:
als literaire werken achterhaalde cultuurprodukten zijn, hoeft de theoreticus zijn
energie met meer te investeren in de analyse daarvan; als schrijven niets anders is
dan het doen van een ‘rationele keuze tussen verschillende werkwijzen, waarbij de
keuze met het oog op een te bereiken werking getroffen wordt’, kan de theoreticus
zich met een gerust geweten storten op de ‘functieanalyse’, waarbij - gaat u even
recht zitten - ‘de maatschappelijke werking (functie) van een werk uit het ontmoeten
van in het werk aangelegde stimuli met een sociologisch te bepalen publiek binnen
een gegeven institutioneel kader (instituut kunst) tot voorwerp van onderzoek’ wordt
gemaakt.
Wat Bürger als de progressieve consequentie van de historische avant-garde
beschouwt, is exact wat genuanceerde geesten haar verwijten: effectbejag,
publieksgerichtheid, ongeïnteresseerdheid in het maken van kunst, in het zoeken naar
vormen. Het verhaal van Bürger rammelt trouwens aan alle kanten. Zo is het onjuist
om het dadaïsme en het surrealisme als bewegingen op een lijn te stellen. Dada was
een ontwenningskuur, voor de betrokkenen nauwelijks meer dan een grap, nergens
had het iets van een homogene beweging. Het dadaïsme moest de kunstenaars - om
met Paul van Ostaijen te spreken - genezen van alle ‘oneerlikheid’, van alle
‘buitenlyriese hoge-borstzetterij’; het moest de kunst losmaken van alles wat haar
trachtte te gebruiken voor ‘buiten-lyriese’ doelen, om daarna - met een woord van
Arp - vanuit de ‘onverschilligheid’ opnieuw te beginnen. Met kunst wel te verstaan.
En dat dat geen loze kreet was, bewijzen Arp, Schwitters, Gross, Picabia, Man Ray,
en vele andere ondertekenaars van dada-manifesten. Geen van die manifesten levert
bewijsmateriaal voor Bürgers stelling dat de dadaïsten vanuit de kunst een nieuwe
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levenspraktijk wilden organiseren. Niet alleen was zo'n positieve levensinstelling
hen ten enenmale vreemd, maar ook ontbrak het hun ongetwijfeld aan het daarvoor
benodigde organisatietalent. Dat Tzara in Zürich met Lenin wel eens een spelletje
schaakte, mag daarover geen misverstand wekken.

Lukraak
De lectuur van dadaïstische manifesten is geen onverdeeld genoegen. Het gaat in
hoofdzaak om flauwe, rommelige, studentikoze praatjes, iets te lachen valt er slechts
zelden. In zijn inleiding zegt Jan Fontijn dat dada de incarnatie van het negatieve is,
‘der Geist der stets verneint’ (Goethe), en zo kun je dat inderdaad noemen. Ik geef
een handvol citaten: ‘volstrekt en onbetwistbaar geloof in elke god die het onmiddellijk
produkt is van spontaniteit: dada’, ‘Het dadaïsme staat voor het eerst niet meer
esthetisch tegenover het le-
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ven, doordat het alle leuzen over ethiek, cultuur en innerlijk leven, die slechts als
dekmantel voor zwakke spieren dienen, aan flarden scheurt. Het BRUITISTISCHE
gedicht schildert een tram, zoals die is, de essentie van de tram met het geeuwen van
de rentenier Schulze en het geknars van de remmen.’ ‘Tegen de wereldverbeterende
theorieën van literaire leeghoofden!’ ‘Kunst is meer waard dan worst, meer waard
dan vrouwen, meer waard dan wat dan ook.’ ‘Cézanne is de eerste der idioten.’ Als
er iets in strijd lijkt met deze nu niet bepaald doordachte pamfletten is het de
academische aandacht die ze nu krijgen.
Anders dan het dadaïsme was het surrealisme wel een beweging, volgens
Enzensberger zelfs ‘het paradigma, het volmaakte model van alle
avant-gardebewegingen’. Manifesten en programma's zijn geschreven in een
hoogdravende orakeltaal en de geschiedenis van de beweging is rijk aan intriges,
conflicten, zelfs zuiveringen en excommunicaties. Soms, zegt Enzensberger, kwam
het ‘tot regelrechte showprocessen die zich achteraf voordoen als onbloedige
parodieën van de latere stalinistische zuiveringen’. Als beweging heeft het surrealisme
niet veel meer opgeleverd dan stof voor de sensatiepers, produktief (en hoe!) waren
surrealisten alleen voor zover ze zich aan de doctrines van de beweging niets gelegen
lieten liggen. En dat kon ook moeilijk anders. In het eerste manifest (van 1924) wordt
de ‘afwezigheid van elke door het verstand uitgeoefende controle’ geëist, het ging
Breton om de zuivere, ongecontroleerde beweging van het onbewuste. De politieke
uitingsvorm daarvan is de wanhoopsdaad. Breton propageerde die dan ook zonder
scrupules. ‘Zo wordt het begrijpelijk,’ meent hij, ‘dat het surrealisme er niet voor is
teruggeschrokken algehele opstand, totaal verzet en perfecte sabotage tot dogma te
verheffen en dat al zijn hoop is gevestigd op geweld. De eenvoudigste surrealistische
daad is met een revolver in de hand de straat op te gaan en lukraak, zoveel als
mogelijk, op iedereen te schieten.’ En nog voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog liet Dali zich ontvallen: ‘Hitler is de grootste surrealist.’

Dat de stap van totale vrijheid naar totalitair geweld maar klein is, wordt het
duidelijkst gedemonstreerd door de futuristen. Ik citeer zonder commentaar wat
punten. 1909 (uit het manifest van Marinetti waar het allemaal mee begon): ‘Vanuit
Italië lanceren wij dit manifest van meeslepend en brandstichtend geweld, waarmee
wij heden het Futurisme oprichten, omdat wij dit land willen bevrijden van zijn
stinkende kanker van professoren, archeologen, gidsen en antiquairs.’ 1912:
‘Aangezien iedere volgorde onherroepelijk een produkt is van de voorzichtige en
behoedzame intelligentie, moeten de beelden georkestreerd worden door ze te
rangschikken volgens een maximum aan wanorde’, en: ‘Het “ik” in de literatuur
vernietigen, dat wil zeggen de hele psychologie. De door de bibliotheken en de musea
door en door verziekte mens, slaaf van een afgrijselijke logica en rationaliteit, heeft
absoluut niets interessants meer te bieden.’ In 1913 worden daarvan politieke
programmapunten gemaakt; ‘Cultus van vooruitgang, snelheid, sport, lichamelijke
kracht, roekeloze moed, heldendom en gevaar, tegen de obsessie van de cultuur, het
klassieke onderricht, de musea, bibliotheken en ruïnes. Opheffing van Academies en
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Conservatoria. (...) Veel instituten voor lichamelijke opvoeding. Iedere dag gymnastiek
op school. Voorrang van gymnastiek op boeken. Zo min mogeljk professoren, heel
weinig advocaten en artsen, heel veel landbouwers, ingenieurs, scheikundigen,
monteurs en producenten. (...) Gewelddadige modernisering van de steden die het
verleden vereren (Rome, Venetië, Florence, enz.)’
Bretons eis ‘de poëzie te praktiseren’ verwijst volgens Bürger naar een ‘bevrijdende
levenspraktijk’. Dat mag waar zijn, maar dan toch niet in die zin dat Breton
geïnteresseerd was in de middelen waarmee die bevrijding zou kunnen worden
uitgevoerd. ‘Ecriture automatique’ en ‘objet trouvé’ liggen weliswaar binnen het
bereik van ieders mogelijkheden, maar als techniek hebben ze niemand iets te bieden.
Breton wist dat niet alleen, hij wilde het ook niet anders. ‘Het sterkste beeld, moet
ik zeggen, is voor mij het beeld dat gekenmerkt wordt door de hoogste graad van
willekeur (...). Met nadruk zou ik nog willen zeggen dat de toekomstige surrealistische
technieken me niet interesseren.’ In een kritiek op Breton (en Bürger) zegt Burkhardt
Lindner dan ook niet ten onrechte dat de beroemde zin uit het eerste surrealistische
manifest ‘Qu'on se donne seulement la peine de pratiquer la poésie’ gezien moet
worden tegen de achtergrond van Bretons eerdere verwijzing naar Saint-Pol-Roux,
die voor het slapen gaan een bordje op de slaapkamerdeur bevestigde met de tekst:
‘Le poète travaille’.

Totale spontaniteit
Net als de geschriften van Bürger maakt Drijkoningens inleiding de indruk geschreven
te zijn door iemand die nauwelijks geïnteresseerd is in kunst en literatuur. Qua toon
en inhoud lopen zij een flink stuk gelijk op, hun wegen scheiden zich waar de
‘neoavant-garde’ ter sprake komt. Heeft Bürger daar, voor zover die niet politiek
gemotiveerd is, geen goed woord voor over, Drijkoningen praat alsof er na de
publikatie van de manifesten van de historische avant-gardebewegingen niets gebeurd
is. Nog steeds gaat het voor hem allereerst om codes en doorbreking van codes, een
spel dat - om niet geïnstitutionaliseerd te raken - blijkbaar eindeloos gespeeld kan
en moet worden. Van de neoavant-garde heet het in de eerste alinea dat ‘die haar
vernieuwende kracht tot nu toe niet verloren heeft’, helaas zonder voorbeelden, maar
misschien zijn daarvoor de al of niet transavant-gardistische uitbarstingen van
zelfexpressie ook wel te alomtegenwoordig. In Drijkoningens inleiding is het, geheel
in de geest van Breton, nog steeds permanent oorlog. Voortdurend richten kunstenaars
hun agressie op codes, voortdurend wordt ergens de strijd mee aangebonden, zelfs
van de taal heet het dat die een onafhankelijksoorlog voert. Nog steeds, en zonder
een spoortje van kritiek of zelfs maar van ironie, gaat het om ‘totale vrijheid, totale
spontaniteit, totale authenticiteit, totale ongebondenheid: weg met alle
institutionalisering!’ Gebrek aan kritische zin met betrekking tot het behandelde
onderwerp gaat gelijk op met gebrek aan zelfkritiek: alsof al die wetenschappelijke
belangstelling, al die proefschriften waarover Drijkoningen zo vreugdevol bericht
niet evengoed een vorm van institutionalisering betreffen. En nu ik het daar toch
over heb: het barst bij Drijkoningen van de (gebruikelijke, maar niettemin laffe)
academische verontschuldigingen: ‘Binnen het beperkte kader van deze inleiding
zou het te ver voeren...’, ‘Het is hier vanzelfsprekend niet de plaats...’,
‘Vanzelfsprekend behoeft deze zeer globaal geschetste ontwikkelingsgang...’, ‘Er
zal echter nog heel wat onderzoek verricht dienen te worden voordat...’
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Kenmerkend voor dit soort academisme is ook het nagenoeg geheel ontbreken
van (uitgewerkte) voorbeelden, in al die stellige redeneringen spelen de literatuur en
de kunst een bescheiden en onderdanige rol: ze zijn niet meer dan materiaal voor de
geleerde. Ook Drijkoningen komt niet uit boven het citeren van manifesten, als het
over de kunst gaat is het niveau dat van de borrelpraat. Op de eerste pagina van zijn
inleiding noemt hij zowaar een drietal namen die nooit onder enig avant-gardemanifest
stonden: Lautréamont, Joyce en Kafka, want ‘avant-gardisme doet zich zowel
individueel als in groepsverband voor.’ Daarmee geeft de inleider zich zelf een brevet
van onvermogen: alsof er van alle retoriek die volgt ook maar één syllabe van
toepassing is op Joyce en Kafka!
Met al dat gepraat over de avant-garde moet het nu maar eens zijn afgelopen. De
verhalen erover zijn geen spat produktiever dan de opvattingen zoals die in de
manifesten (met uitzondering van die van de constructivisten) zijn geformuleerd, de
roep om totale spontaniteit harmonieert perfect met de Veronica- en TROS-cultuur
- 't is de hoogste tijd om weer eens aan het werk te gaan.
■
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De miniatuurdictatoren van De Stijl
Twee boeken over een echte internationale avant-gardebeweging
De beginjaren van De Stijl 1917-1922 door Carel Blotkamp e.a. Uitgever:
Reflex, 296 p., f49,50
De Stijl 1917-1931 onder redactie van Mildred Friedman Catalogus van
de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam en het
Kröller-Müller Museum van 7 augustus tot 3 oktober. Uitgever:
Meulenhoff/Landshoff, 254 p., f49,50, na 3 oktober f59,50
Evert van Uitert
De Stijl? Dat was een tijdschriftje met zo'n honderd tot tweehonderd abonnees. Het
verscheen in twee series tussen 1917 en 1920 en later als een éénmansonderneming
van Theo van Doesburg van 1921 tot 1928. Een laatste nummer kwam in 1932 uit,
ter nagedachtenis van Theo van Doesburg die een jaar tevoren overleden was. Wat
was De Stijl nog meer dan het populaire beeld van de horizontale en verticale lijnen,
en de primaire kleuren rood, geel en blauw?

César Domela, Relief Construction no. 11, 1929

Gerrit Rietveld, Bijzettafeltje, 1923

Twee boeken proberen daar een antwoord op te geven: de catalogus van de grote
Stijl-tentoonstelling die vanaf 7 augustus in het Stedelijk Museum en in het
Rijksmuseum Kröller-Müller te zien zal zijn, en het door Carel Blotkamp met een
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groep studenten van het Utrechtse kunsthistorisch instituut geschreven De beginjaren
van De Stijl 1917-1922. Te zamen een kleine 550 pagina's tekst en afbeeldingen.
In geen van beide boeken wordt erg diep ingegaan op de technische aspecten van
het blad, het abonneebestand, oplages en verspreiding, enzovoort. Wel geeft Robert
Welsh in zijn stuk in De Stijl 1917-1931 een overzicht van de jaargangen en de
voornaamste kwesties die in de kolommen besproken zijn, met een schets van de
conflicten die inherent zijn aan avant-garde-bewegingen. Maar in geen van de twee
boeken wordt De Stijl in een avant-gardistische context geplaats, er wordt integendeel
uitgebreid aandacht besteed aan specialistische problemen. Dat levert zeker in de
studies van Blotkamp c.s. een schat aan nieuwe gegevens op en een belangrijke
precisering van onze kennis. Men heeft zich beperkt tot de wordingsgeschiedenis en
de eerste fase van de Stijl-beweging, waarin Mondriaan, Van Doesburg en architect
Oud de boventoon hebben gevoerd. Na 1922 ging Van Doesburg alleen verder en
veranderde het blad sterk van karakter. De nadruk komt in de studies verder te vallen
op ‘het specifieke en individuele’, vanuit de gedachte dat het ‘ook bij een in principe
anti-individualistische kunst als die van de Stijl-kunstenaars, niet louter een
academische kwestie (is) hoe een bepaald vormgevingsprincipe of een bepaald
denkbeeld van de ene op de andere kunstenaar is overgegaan’, schrijft Blotkamp in
zijn inleiding.

Bart van der Lek, De Storm, 1916

Het gaat om een nauwkeurige boekhouding van het nieuwe, oorspronkelijke, om
de primeurs en dat is een verdedigbaar standpunt omdat orginaliteit zeker sedert de
romantiek als een algemeen geaccepteerd criterium geldt. Dat criterium heeft alles
te maken met het losser worden van de als knellend gevoelde banden met
opdrachtgevers. Deze artistieke vrijheid leidde echter ook tot een meedogenloze
concurrentiestrijd onder de kunstenaars, die ieder voor zich moesten zien op te vallen.
Moderniteit kreeg daarbij in onze eeuw een steeds grotere marktwaarde. Een
beginnend kunstenaar die naam wilde maken zocht steun bij collega's die tevens
potentiële concurrenten waren. Zodra een kunstenaar het gevoel had op eigen kracht
carrière te kunnen maken, verliet hij maar al te snel de groep. Zo is het ook met
verschillende Stijl-kunstenaars gegaan.

Hulde
Bart van der Leck distantieerde zich al zeer spoedig van De Stijl en exposeerde in
1920 in Utrecht zonder zijn Stijl-vrienden van tevoren op de hoogte te stellen. Die
vatten dat toen terecht als een vorm van verraad op en zijn Larense collega Mondriaan
zegde de vriendschap op, met als ander gevolg dat Mondriaan sindsdien afzag van
experimenten met schuine lijnen, schrijft Els Hoek in haar Mondriaanbijdrage, om
elke suggestie van een verband met het werk van Van der Leck te vermijden. Maar
in 1932 bracht Mondriaan in het herdenkingsnummer voor Theo van Doesburg nogal
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nadrukkelijk hulde aan Van der Leck en weer later beweerde Mondriaan ten slotte
dat hij de
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ware weg helemaal alleen had moeten zoeken.
Bij architect Oud valt een soortgelijk mechanisme te onderkennen. Als
stadsarchitect van Rotterdam had hij een zeker positie en al in 1918 weigerde hij het
eerste manifest van De Stijl mee te ondertekenen, evenals Van der Leck. De
samenwerking met Van Doesburg liep mis en Oud ging in 1921 zover, Mondriaan
te bruuskeren door in een lezing over moderne stromingen geen gewag te maken van
Mondriaans neo-plasticisme waarvan het tijdschrift bol stond. De zaak werd nog
erger toen Oud met zijn lezing succes had en hij tot in Duitsland gehoor vond. Oud
bereikte op eigen kracht het Bauhaus. Zijn lezing werd ten slotte opgenomen in het
aan hem gewijde Bauhausbuch.
Door in hun benadering vast te houden aan wat de marxistische theoreticus
Plechanov zo fraai ‘de rol van de persoonlijkheid in de geschiedenis’ noemde, komen
de auteurs van De beginjaren van de Stijl nauwelijks toe aan een behandeling van
dit avantgardistische mechanisme, van de rol die de kunstenaar en tot op zekere
hoogte ook de consument en de kunsthandelaar krijgt opgedrongen. De in dit opzicht
zo illustratieve conflicten met kunsthandelaar Léonce Rosenberg, die wel brood zag
in een groepstentoonstelling, maar niet in individuele exposanten, komen niet aan
bod. Andere conflicten zijn door de monografische opzet van het boek verdeeld over
verschillende hoofdstukken, hoewel veel al ter sprake komt in het eerste hoofdstuk
over Theo van Doesburg, de sleutelfiguur, die door Carel Blotkamp behandeld wordt.

Portret
Voor begrip van de Stijl-geschiedenis is kennis van diens gecompliceerde
persoonlijkheid welhaast onontbeerlijk. Een glibberig terrein waarop Blotkamp zich
met de nodige omzichtigheid beweegt. Het modernisme bleek voor Van Doesburg
een late roeping, met alle gevolgen van dien is men geneigd te denken. Blotkamp
schetst het portret van een man die tot orginele uitwerkingen kwam van ideeën die
door anderen waren aangereikt, met een ‘wat pesterig commentaar’. Dat sluit aan
bij de karakterisering die Oud van Van Doesburg gaf in het herdenkingsnummer uit
1932. Hij noemde Van Doesburgs gedrag behalve goed, hartelijk, welwillend en als
van een kind, ook ‘kwaadaardig, stug, un-fair en eigenwijs... als een akelig groot
mensch’.

Piet Zwart, Definitief ontwerp Jaarbeursstand van de Eerste Nederlandsche Celluloid-fabriek,
1921

Wanneer een dergelijke persoonlijkheid geschiedenis gaat maken, wordt het een
ingewikkeld verhaal, temeer daar Theo van Doesburg zelf de rol van eerste historicus
op zich nam en in het jubileumnummer uit 1927 onder andere schreef dat hij in die
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beginjaren ‘de prooi werd van de half- of in het geheel niet overtuigden, die ofschoon
zij grootendeels slechts van mijn enthousiasme leefden, zonder opoffering of
zelfverzaking tot het maximum van moderniteit en maatschappelijke welvaart wilden
opklimmen’. Toch besefte ook Van Doesburg toen hij over zich zelf sprak, dat ‘een
bepaalde dosis berechtigde eerzucht, als drijfveer tot al ons handelen wel met te
miskennen is’. Daarna sabelde hij vrijwel al zijn medewerkers, die hij in 1918 van
een ‘medewerkersdiploma’ had voorzien, neer en karakteriseerde ze nogal onthullend
voor hem zelf als ‘miniatuurdictatoren’, die niets nieuws hadden bijgedragen.
Het is wel zeker dat Van Doesburg zelf geschiedenis wilde maken. Alles werd
bewaard, tot en met presentielijstjes van een Bauhauscursus waaruit blijkt dat er
maar enkele volhouders waren. Deze documentatie is onlangs in het bezit gekomen
van de staat der Nederlanden. Dat alleen al maakt dat ook achteraf het beeld van De
Stijl meer door hem wordt bepaald dan door andere medewerkers.
In de Utrechtse studie volgt na het stuk over Van Doesburg, een hoofdstuk over
Piet Mondriaan. Daarin geeft Els Hoek de nodige informatie over de oprichting van
het tijdschrift. Na Mondriaan volgt Vilmos Huszár, wiens rol goed uit de verf komt.
Sjarel Ex, de auteur van dit gedeelte, heeft ook het meeste oog voor het zo belangrijke
‘conflictmodel’ binnen de groep. Daarna volgen nog hoofdstukken over Oud, Bart
van der Leck, Jan Wils en Robert van 't Hoff, die als communist het politieke
engagement binnen de groep actueel probeerde te maken. Het lukte niet. Het
voorlaatste hoofdstuk van Nicolette Gast is aan Vantongerlo gewijd en bevat
belangrijke correcties op het wel zeer sterk door Vantongerlo bijgekleurde beeld van
De Stijl. Maar Vantongerlo was dan ook zo kwaad geweest op Theo van Doesburg,
dat hij geweigerd had aan het herdenkingsnummer mee te werken. Het boek besluit
met een hoofdstuk over Rietveld.

Theo van Doesburg, Studie in secundaire kleuren voor de Rijks Landbouw Winterschool,
Drachten, 1921

Cornelis van Eesteren, met kleuren van Theo van Doesburg, interieurperspectief van een hal,
ontworpen voor de Universiteit van Amsterdam, 1921-1923

Thema's
Het ligt voor de hand om de monografische opzet van De beginjaren van De Stijl
1917-1922 te vergelijken met het boek De Stijl 1918-1931, waarin men thematisch
te werk is gegaan. Die verschillen blijken echter minder groot dan verwacht, omdat
de thema's wat willekeurig gekozen lijken en er natuurlijk doublures zijn. Ook hier
een stuk over Bart van der Leck, veel monografische aandacht voor Rietveld, die
steeds verder op de waardeschaal stijgt en een stukje van Ger Harmsen met
kunsthistorische fouten over ‘De Stijl en de Russische revolutie’, dat in grote trekken
stof bevat die ook in het hoofdstuk over Robert van 't Hoff in het andere boek te
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lezen valt. Wel kan worden gezegd dat de aandacht voor architectuur en design groter
is; zo schreef Kees Broos een apart hoofdstuk over typografie en is er een stuk over
de stedebouw. Teleurstellend is het artikel van Martin Friedman, ‘Echo's van De
Stijl’, omdat er geen serieuze poging wordt ondernomen om tot een kritische
geschiedenis van de waardering te komen. Daaraan bestaat wel behoefte na zoveel
pagina's en fraaie kleurreprodukties. Friedman heeft voornamelijk bekende
kunstenaars geïnterviewd die meestal maar een fragmentarische kennis van De Stijl
bleken te bezitten. En inderdaad wie het veel gebruikte bronnenboek van Herschel
B. Chipp, Theories of Modern Art, raadpleegt, kan zelf constateren dat De Stijl een
minieme plaats inneemt. Mijn voorlopige indruk is dat het boek van de universiteit
afkomstig, inhoudelijk beter is dan het werk door museummensen gevuld, dat dan
wel fraaier is uitgeVervolg op pagina 27
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Eenvoud vol mogelijkheden
‘Begrenzing van het onbegrensde’ van Gerrit Rietveld
Rietveld, een biografie door Frits Bles Uitgever: Bert Bakker/Erven
Thomas Rap, 277 p., f49,50
Frans Boenders
Een jaar of twaalf geleden nam ik bij een bevriend architect voor het eerst plaats in
Rietvelds beroemde ‘rood-blauwe’ stoel uit 1919.
De gepaste ontroering die zich van mij meester maakte, ruimde na korte tijd plaats
voor een schrijnend gevoel van ongemak en, al was ik in die tijd nog vederlicht, voor
de angst dat de mijn zitvlak en rug torsende planken het zouden begeven.
Die keer liep het goed af maar toen ik mijn vriend een poosje later opnieuw bezocht,
had ik mij voorgenomen niet meer te gaan zitten in de stoel die mij gemengde
gevoelens bezorgde. Mijn overweging bleek mij geheel overbodig toen ik bij het
betreden van de kamer vaststelde dat de planken het inderdaad hadden begeven. Ik
wist het nu wel zeker: Rietvelds stoel dient niet om in te gaan zitten maar om
bewonderend te bekijken, hij geeft de ruimte een wonderlijk uitzicht dat je stil maakt,
en een beetje gelukkiger.
Maanden nadien brachten mij de Europese omzwervingen, die ik maakte met het
oog op een aan de internationale Art Nouveau gewijd radioprogramma, in het sombere
Glasgow. Staande in het kunsthistorisch instituut van de universiteit aldaar
aanschouwde ik allerhande meubelen van Charles Rennie Mackintosh. Ik blies het
stof van een paar stoelen. Zij hadden zo te zien wellicht invloed gehad op Rietvelds
revolutionaire schepping. Ik ging zitten. Mijn ontroering werd gesecondeerd door
zoniet een diep comfortabel gevoel dan toch een zeker welbehagen. De hoogte van
de zitting leek voor mij gemaakt. Ik werd niet naar achter geschoven. De schuinte
van de rugleuning was niet van dien aard dat in mijn ademhalingsproces werd
ingegrepen. Ik zat in een stoel die niet alleen mooi was maar ook nog mijn zitvlak
kon bekoren. Had ik iets gevoeld wat ik eigenlijk met hoorde te voelen? Mijn
schuldgevoel is terzake onvoldoende verfijnd om het vers van Christian Morgenstern
te appreciëren:

Het Schröderhuis van Gerrit Rietveld
Wenn ich sitze, möchte ich nicht
sitzen, wie mein Sitzfleisch möchte
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sondern wie mein Sitzgeist sich,
sässe er, den Stuhl sich flöchte.

Ik zit niet met mijn geest - die zweeft, zoals het geesten betaamt, vrij en ongebonden
rond -, ik zit met mijn vlees. De Nederlandse ontwerper en architect Rietveld wapende
zich al vijfenzestig jaar geleden tegen laag-bij-de-grondse bezwaren als de mijne
door het bovenstaande vers van de hooggestemde Duitse dichter als handelsmerk
onder zijn beroemde stoel te plakken.
Die laatste informatie heb ik van Frits Bles, uit diens Rietveldbiografie. Ten aanzien
van de omstreden stoel beschrijft Bles op objectiverende wijze precies wat ik die
eerste keer bij mijn vriend had gevoeld: ‘voor Rietveld is met deze stoel de
“begrenzing van het onbegrensde” het meest essentiële geworden. Het gaat hem
hierbij niet meer zozeer om een functioneel zitmeubel gebaseerd op de menselijke
lichaamsbehoefte, maar op de idee van het zitten en de stoel als ruimtelijk object.’
Dit citaat bevat overigens een van de kwalijkste intellectualstische aberraties die
ik de laatste tijd heb gelezen of gehoord. De idee van het zitten! Wat moet men zich
daarbij voorstellen? Een idee van het zitten krijg ik pas door het zitten zelf, de idee
van het zitten is een abstractie die enkel op denken lijkt maar niet méér is dan een
voorstellingloze verwringing van de taal. Deze misvatting is natuurlijk niet in de
eerste plaats de vrucht van Bles' geest maar van Rietvelds denken. Zoals ons uit
verschillende teksten van de architectontwerper blijkt, vond Rietveld dat hij bij de
vormgeving van functionele voorwerpen diende uit te gaan van algemene eisen. Men
kan dit beschouwen als een gezonde reactie tegen de schijnbaar ongebreidelde,
anarchistische vormenweelde van notoire Art Nouveau scheppers als Horta, Guimard,
en vooral van de vele mindere goden die in hun kielzog voeren - de charmante
architectonische jungle van de Cogels-Osywijk te Antwerpen vormt de beste illustratie
van deze eclectische wildgroei. Daar staat tegenover dat leeftijdgenoten van Horta,
vooral behorend tot de as Schotland-Oostenrijk, al hadden vooruitgegrepen op een
tegen het ‘misdadige’ ornament gekeerde, zuiver functionele, sobere en waardige
vormgeving - met name Adolf Loos, Charles Rennie Mackintosh en Josef Hoffmann.
Ik vind het dan ook niet zeer juist de avant-garde in de vormgeving (architectuur,
meubels, gebruiksvoorwerpen, plastische kunsten, typografie) te laten beginnen
omstreeks 1920. De vernieuwing ontstond al vijftien jaar eerder, in de geometriserende
tak van de Jugendstil. Dat vermindert de verdiensten van Gerrit Rietveld en De Stijl
niet, het maakt ze gewoon begrijpelijker.

De stoel van Gerrit Rietveld

Taoïsme
Wat Rietvelds vroege werk van rond 1920 zo uniek maakt, is zijn gebruik van primaire
kleuren als ultramarijnblauw, citroengeel, geraniumrood, en van zwart, wit en
verschillende nuances grijs. Dat was werkelijk revolutionair: het inzicht in de
onverbrekelijke samenhang tussen kleur en ruimte en, iets later in het Schröderhuis,
het in elkaar overgaan van de binnen- en de buitenruimte. Ik ben niet de enige die
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het Schröderhuis (1924) Rietvelds meesterstuk vind. In dit werk triomferen de
Hollandse avant-garde en de revolutionaire inzichten van De Stijl. Rietveld is
volkomen geslaagd in zijn gebalanceerde opbouw van de meest elementaire, niet tot
fabuleren aanleiding gevende structuren: verticale en horizontale lijnen, blinde en
doorzichtige vlakken. Balken en muren lijken van binnen naar buiten te treden, ze
worden niet afgebroken aan de gevel maar lopen nog even door en dragen daardoor
letterlijk de binnenzijde naar buiten. De bedoeling is duidelijk: het opheffen van de
dichotomie tussen gesloten en open, tussen begrensd en onbegrensd. Rietveld sprak
zelf, een uitspraak
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van Lau-Tse uit de Tau-te-tjing citerend, van ‘de begrenzing van het onbegrensde’.
Elke mogelijkheid om tot een anekdotische duiding van de vormen over te gaan
wordt genadeloos aan de wortel uitgerukt. Veel later, in 1963, schreef Rietveld in
dat verband: ‘We gebruikten uitsluitend primaire vormen, ruimten en kleuren, omdat
deze zo elementair zijn, en omdat ze vrij zijn van associaties.’
In het interieur introduceerde Rietveld de Japanse opvatting van een doorlopende
en tegelijk afscheidbare ruimte. Het schuiven is voor de gebruikers van dit huis een
uiterst gewichtige en ingrijpende activiteit, net zoals in een traditioneel Japans
interieur. Men schuift een luik in het dak open en men aanschouwt het blauwe of
grijze van de hemel. Men verschuift de lichte, losse meubelen en men krijgt een
ander inzicht in, en gebruik van, de woonruimte. Men beweegt de schuifwanden en
men schept pricacy, men verandert naar wens de inval van het licht. De tekeningen
die Rietveld van de ruimte boven maakte, lijken wel afgekeken van een decor voor
het Notheater: een ernstig ritueel spel van loopvlakken, wandvlakken, schotten,
zithoeken en schuifwanden dat samenvalt met het buiten, en terzelfder tijd in de
meest diverse interieurs kan worden omgevormd. Zo blijkt de grootste eenvoud
aanleiding te geven tot een rijkdom aan mogelijkheden - de architectonische
toepassing van de taoïstische gedachte dat wat zwicht, wijkt en meegeeft uiteindelijk
sterker is dan wat zich stoer en onverzettelijk opstelt.

Vrolijk huis
Wie vandaag het Schröderhuis bekijkt, staat versteld van de poëtische frisheid die
de constructie na haast zestig jaar onverminderd heeft behouden. Deze jeugdige
charme wordt verklaard doordat de obligate vlakheid van de façaden is vervangen
door een ritmisch spel van vooruitstekende c.q. wijkende paaltjes, vlakken en balkons.
De hevige kleuren, gecombineerd met de grijzen en het zwart, accentueren extra
deze eeuwige jeugd, terwijl de ramen op een onverklaarbare wijze optimale
afmetingen blijken te hebben. Alle elementen geven de indruk vlottend te zijn en in
staat van permanente interactie te verkeren. Ook de dragende en stucturele delen
gaan mee op in het spel van licht en beweging. Helaas is de wisselwerking tussen
dit op een bedachtzame wijze vrolijk huis en zijn omgeving voorgoed verloren gegaan
nadat een verhoogde, intensief gebruikte verkeersweg op enkele meters afstand van
de bovenverdieping werd aangelegd. Ondanks deze verkrachting blijft het
Schröderhuis geïsoleerd te genieten als Rietvelds meesterstuk.
Aan bewonderaars voor Rietvelds eerste belangrijke huis heeft het niet ontbroken.
De keerzijde van de bewondering voor de geniale vormschepping was het, in het
geval van het Schröderhuis onzinnige, verwijt dat de woning onpraktisch was. Rietveld
kreeg zijn leven lang, rechtstreeks of onrechtstreeks, te horen dat zijn technische
kennis en zijn werkelijkheidszin ontoereikend waren, dat zijn stoelen de zittende
mens martelden - dat geldt niet voor al zijn stoelen -, dat de platte daken van zijn
huizen lekten etcetera. Rietveld had deze tekorten makkelijk kunnen verhelpen maar,
zo merkt Frits Bless terecht op, dat interesseerde hem niet: ‘Waar Rietveld naar zoekt
zijn de voorwaarden voor een nieuwe architectuur en daarmee een nieuwe
samenleving. Hij ziet zijn werk als een begin, niet als een einde. (...) Het gaat hier
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niet om een gebrek aan technische kennis, maar om een meer principieel standpunt.’
Eén van zulke principiële standpunten was Rietvelds idee van het ‘kernhuis’. Dat is
een huis waarvan de kern alle in de fabriek en masse gemaakte onderdelen bevat:
trap, keuken, douche, w.c. en afvoersysteem. Rond deze onveranderlijke,
geprefabriceerde kern kan de architect dan vrij spelen met de ruimte. In 1929 ontwierp
Rietveld zijn eerste kernhuis. De industrie echter had geen belangstelling; pas in
1930-1934 kon Rietveld een, sterk verbasterde, vorm van zijn ontwerp gebruiken in
niet geprefabriceerde serie-woningen. Het is overigens ongelooflijk maar waar dat
de architect Rietveld van 1934 tot 1950 geen opdrachten voor grote
woningbouwprojecten kreeg en slechts moeizaam aan de kost kwam als ontwerper
van landhuizen en villa's. Ook ondervond hij vrijwel geen steun van zijn collega's
architecten van de Nieuwe Zakelijkheid, die hem niet betrokken bij hun
stedebouwkundige projecten - hij bleef in hun ogen te veel de meubelbouwer met
geniale architecturale flitsen, te onpraktisch om echt au sérieux te worden genomen.
In 1950 keerde het tij. ‘Vanaf dit moment tot aan zijn dood in 1964,’ zo schrijft
Bles, ‘krijgt hij tientallen opdrachten en daarmee de erkenning die hij verdient.’ Hij
bouwde nu woonblokken, een fabriek, de Julianahal van de Utrechtse jaarbeurs, twee
academies voor beeldende kunst en een kerk. Inmiddels ging hij verder met het
ontwerpen van woonhuizen, en het inrichten van tentoonstellingen en winkels. Ook
uit het Zuiden kwam de waardering. In 1956 werd hij op voordracht van de Belgische
architect Huib Hoste opgenomen in de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten. Utrecht, waar zijn beroemdste huis
staat, wijdde naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag een grote tentoonstelling
aan zijn werk. In 1964, het jaar van zijn dood, werd hij erelid van de Bond van
Nederlandse Architecten - cynisch genoeg samen met Granpé Molière, die zijn leven
lang een heftige tegenstander van de Nieuwe Zakelijkheid was geweest.

Betrekkelijkheid
Hoewel voorzien van de ondertitel ‘Een biografie’ heeft het (typografisch zeer
verzorgde maar van storende taal- en drukfouten wemelende) boek van Frits Bles
mij niet veel wijzer gemaakt over de persoonlijkheid van Gerrit Thomas Rietveld.
Ik ben geen uitgesproken liefhebber van anekdoten, maar van een geschrift dat belooft
het leven van een belangwekkend ontwerper te beschrijven verwacht ik meer dan
een vluchtige chronologische bespreking van zijn scheppingen. Enkel stukje bij beetje
laat Bles wezenlijke gegevens over Rietveld los, onder andere de sterke aantrekking
die de jonge architect voor het socialisme voelde en die zich later meer naar het
humanisme richtte. Voor een bewonderaar van het taoïsme niet verwonderlijk, moet
Rietveld niet aan zelfoverschatting hebben geleden. Hij had, voor zover mij dat blijkt
uit zijn geschriften waarvan er gelukkig enkele in Bles' boek zijn opgenomen, een
scherp besef van de betrekkelijkheid die 's mensens denken en doen doordringt. Mede
daarom was hij niet onverdeeld gelukkig met de eenzijdige bewondering die voor
zijn vroege werken bestond. Waarschijnlijk geloofde hij zelf niet dat de rood-blauwe
stoel en het Schröderhuis onovertroffen meesterwerken waren. Hij was enigszins
verstoord over kritiekloze bewondering met betrekking tot deze scheppingen omdat
deze lof het uitzicht benam op zijn latere werk.
En het is ongetwijfeld juist dat voor dit latere, minder spectaculaire werk weinig
begrip bestaat. Trouwens, ook veel van het vroege werk is nog onvoldoende
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onderzocht, ik denk nu aan de hoogst interessante winkelverbouwingen die hij aan
het einde van de jaren twintig in Duitsland realiseerde.
Het heeft er alle schijn van dat hij ten aanzien van zijn gehele oeuvre zelf liever
dacht in termen van een geleidelijke ontwikkeling, een zowel logische als
humanistische, tevens aan de noden van de tijd aangepaste voortgang van zijn
basis-ideeën. Juist met betrekking tot deze wat ‘filosofisch’ aandoende aspecten van
Rietvelds theorie brengen de bewonderaars van de avantgardist uit de jaren twintig
weinig waardering op. Dat laatste is immers niet te rijmen met het beeld dat ze van
Rietveld bezitten als ‘hun geniale clown’ - om een tournure van Aldo van Eyck te
gebruiken. Rietveld als mythe. Bles schrijft in dat verband terecht dat men Rietvelds
woorden wist te ‘bewonderen om de eenvoud, maar voor de inhoud van zijn verhaal
kon men de oren gesloten houden’. Rietvelds rood-blauwe stoel mag dan al niet
lekker zitten - daar blijf ik bij -, hij is een schitterende sculptuur die kleur, gestalte
en spanning verleent aan de ruimte waarin hij staat. En het is natuurlijk volkomen
juist wat de gezaghebbende Siegfried Giedion schrijft in zijn Mechanization takes
Command: Rietveld was de eerste om de nieuwe artistieke visie van De Stijl in zo
iets als meubelen te projecteren. Van de niets ontziende ontbinding van de klassieke
stoel in overzichtelijke elementen en van Rietvelds zin voor de opperste eenvoud
zouden andere ontwerpers, zoals in 1923 Marcel Breuer van het Bauhaus, ampel
profijt trekken. Rietveld en zijn medestanders van De Stijl hadden de moed om de
gehele kunstgeschiedenis te vergeten en van niets te beginnen. Hun boodschap van
zuiverheid en eenvoud werd in dank aangenomen door architecten die het gezicht
van de twintigste eeuw mede-zouden bepalen, vooral door giganten als Le Corbusier
en Mies van der Rohe. Het ziet ernaar uit dt onze tijd, waarin soberheid niet langer
de bewuste keus van een paar verlichten is maar een noodzaak, verwerkt door de
economische recessie, opnieuw Rietvelds boodschap ter harte neemt.
■
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Onregelmatige werkwoorden
De avant-garde fotografen in Duitsland 1919-1939
Avant-garde Photography in Germany 1919-1939 door Van Deren Coke
Uitgever: Pantheon Books, 108 p., f48, - Importeur: Van Ditmar
Philip Mechanicus
In 1929 verscheen in Duitsland een boek dat de vrolijke titel Es kommt der neue
Fotograf droeg. Het was een leerboek, niet over de fotografische techniek, maar over
motiefkeuze en vooral vlakverdeling. De auteur, Werner Graeff, probeerde aan de
hand van visuele voorbeelden uit te leggen dat de bestaande, nog uit vroegere perioden
van de schilderkunst stammende compositie-regels, met de voeten getreden moesten
worden om plaats te maken voor een ongebreidelde vrijheid op dit gebied.
Bij landschappen was het niet noodzakelijk om de horizon op één of twee derde van
de hoogte te plaatsen, hij mocht ook precies in het midden staan of gewoon weggelaten
worden. Het was niet noodzakelijk dat op een foto slechts één onderwerp aanwezig
was ‘want ook in het leven komen de meeste verschillende dingen naast elkaar voor’.
Als het om afbeeldingen van mensen ging mocht men zich gerust aan de voeten
van de gefotografeerde vlijen of op diegene neerzien. Regels die bij voorbeeld
voorschreven dat ‘een vriendelijk gezicht geen diepe schaduwen verdroeg’ waren
onzin en dienden door elke ongewone afwijking die de fotograaf maar kon bedenken,
vervangen te worden. De foto-amateur werd aangespoord om vooral ‘ongewone’
foto's te maken.
In het boek werden daarvan voorbeelden gegeven, bij de foto's zijn behalve die
van de auteur onder meer de namen Albert Renger-Patzsch, Herbert Bayer, Andreas
en Lux Feininger, Umbo, El Lissitzky, Man Ray en John Heartfield aan te treffen.
De eerste vijf fotografen uit de rij werd samen met vijftig anderen eer bewezen
door middel van een tentoonstelling die in 1981 gehouden werd in het museum voor
moderne kunst in San Fransico. Onder dezelfde titel als de tentoonstelling Avantgarde
Photography in Germany 1919-1939 verscheen een aparte uitgave van de catalogus
en ook een Duitse versie hiervan. Alleen de inleiding tot de tentoonstelling, geschreven
door Van Deren Coke, werd hiervoor uitgebreid.

Moholy-Nagy
Als voornaamste exponenten van de in Duitsland gestarte en daar een twintigtal jaren
bloeiende ‘Neue Photografie’ gelden László Moholy-Nagy en Alfred Renger-Patzsch,
ook omdat deze hun denkbeelden hierover duidelijk op papier konden zetten. Moholy
hield zich, naast zijn omvangrijke bezigheid als decorschilder, en typografisch
ontwerper en ‘lichtkunstenaar’, slechts voor een relatief klein deel met fotografie
bezig maar zijn experimenten en theorieën op dit gebied maken hem tot de
belangrijkste fotograaf in deze periode. Moholy-Nagy, in 1895 geboren in Hongarije,
kwam via Wenen naar Duitsland waar hij in 1923 leraar werd bij het Bauhaus. Samen
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met zijn eerste vrouw Lucia Schultz maakte hij zich de fotografische technieken
eigen.
Vanaf 1934 heeft hij anderhalf jaar in Nederland gewoond. Op verzoek van twee
gevluchte Berlijnse confectionairs kwam hij naar Amsterdam om het basisontwerp
te maken en de typografie te verzorgen voor het blad International Textiles. De
Amsterdamse fotograaf Paul Hartland, die hem door Paul Schuitema als assistent en
leerling aangeraden werd, herrinert zich hem als ‘een bijzonder harmonisch mens,
nooit van niemand kwaad sprekend, nooit gehaast of nerveus en dag en nacht
experimenterend op de vele vlakken van zijn belangstelling.’ In november 1934 had
hij een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam waar
schilderijen, fotogrammen en decorontwerpen van onder anderen Madam Butterfly
en Hoffmanns vertellingen te zien waren. Tijdens zijn periode in Nederland, verhuisde
hij enkele maanden naar Engeland om bij Kodak de kennis op te doen die hij nodig
had voor de realisatie van zijn wens om fotogrammen in kleur te maken. Mede
waarschijnlijk door oorlogsomstandigheden en zijn vroege dood door leukemie in
1946 is het hier nooit van gekomen.

Lotte Jacobi, portret van Käthe Kollwitz

Raoul Haussman, zelfportret, 1931

Zijn theorieën over licht en fotografie zijn te vinden in een door Richard
Kostelanetz verzorgde monografie. Hierin staan ook zijn bevindingen met
‘light-modulators’ beschreven. Moholy zag elk object als een ‘lichtverbuiger’, omdat
het wanneer het licht teruggekaatst werd door oppervlak of structuur
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de lichtstralen veranderde of ‘verboog’.

Max Burchartz, Lotte's Eye, ± 1928

László Moholy-Nagy, ‘Broken Glass’, ± 1936

Moholy noemde het gezicht het meest bekende van alle lichtverbuigers en beschrijft
het oor als een verbazingwekkende studie in licht en donker.’ Hij noemt de huid en
de verschillen daarin bij baby of aartsvader, de ogen die behalve door hun uitdrukking
van een specifieke persoonlijkhid ook steeds weer verschillen van vorm en tint. Van
de snor vertelt hij dat een bekend filmster deze slechts zag als een broeinest van
microben dat zich op onrustbarend korte afstand van de mond bevond, maar gaat
verder over de typische problemen die deze haargroei evenals die op hoofd,
wenkbrauwen en eventueel kin oplevert voor de lichtverbuiging. Dan heeft hij het
nog over lippen en, indien zichtbaar, tanden om ten slotte tot zijn enthousiaste definitie
van het oor te komen.
Deze ontdekking van het gezicht, meer als zelfstandige bron van schoonheid dan
decoratief element in de compositie die een mens voorstelt, had hij gemeen met
andere fotografen uit zijn tijd en aanwezig in het boek van Van Deren Coke.
De camera kwam ook vaak dichterbij dan daarvoor gebruikelijk was, wellicht
onder invloed van de closeup die op het filmdoek te zien was. Een portret hoefde
ook niet een heel gezicht te omvatten, soms was, zoals bij Max Burchartz, een enkel
oog al genoeg. Zo ook bij Raoul Hausmann waarvan in het boek behalve een
glashelder zelfportret ook een foto van een in een scheerspiegel gevangen oog als
een groteske vervorming aanwezig is.

Alles mocht
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Het gezicht werd vastgelegd in al zijn curieuze plastiek. Bertolt Brecht is op het door
Grete Stern gemaakte portret zo dichtbij dat je hem bijna kunt ruiken. Maar omdat
alles mocht, is de weergave van het edele gezicht van Käthe Kollwitz van een waas
voorzien wat op zich weer verduidelijkend werkt.
Fel zonlicht op een gelaat werd niet vermeden, het fototoestel mocht op zijn kant
gezet worden, in de lucht gehouden of op de grond gezet. Alles mocht was het
uitgangspunt, zelfs misschien nog eerder alles moet.
Het lijkt alsof de fotografen die deze periode bepaalden een grammatica opstelden
waarin louter onregelmatige werkwoorden voorkwamen, naast zelfstandige
naamwoorden die van elke verwarrende bijvoegelijkheid ontdaan waren. Dat laatste
wordt goed geïllustreerd door Karl Blossfeldt en Renger-Patzsch die onderdelen van
bloemen en planten tonen, van zeer dichtbij gefotografeerd en overduidelijk van
schoonheid tot in de kleinste details.
De fotografische technieken zelf gaven ook de mogelijkheid iets te laten zien dat
daarvoor niet gebeurd was. Door van een negatief een diapositief te maken was een
negatieve afdruk op papier mogelijk, door Moholy aangegrepen door op ongewone
wijze een foto van een kat te maken. Het gelijktijdig afdrukken van meerdere
negatieven leverde suggestieve dubbeldrukken op en het verknippen van foto's en
die op andere suggestieve of insinuerende wijze samen te brengen resulteerde in de
fotomontage. Een fotogram ontstond wanneer, zonder tussenkomst van de camera
maar direct, door het plaatsen van al dan niet transparante voorwerpen op film of
lichtgevoelig papier, belichting en ontwikkeling daarvan, een afbeelding zichtbaar
gemaakt wordt. Daarvan zei Moholy: ‘Das Positive dran ist von Weiss zum tiefsten
Schwarz zu kommen.’ De meestal abstracte fotogrammen zag hij als de meest zuivere
toepassing van het licht. Meerdere fotografen zoals Christian Schad, Martha Hoepffner
en Willy Zielke hielden zich ermee bezig. Door Tristan Tzara werden de resultaten
van Schad als schadographs betiteld.
De verscheidenheid van de door de fotografen afgebeelde onderwerpen was
onbeperkt. Alles wat te gewoon was om opgemerkt te worden trachtten ze te vinden
en de specifieke benadering met camera en licht gaf nooit eerder geziene resultaten.
Contrasten tussen licht en schaduw worden op vele foto's uitgebuit, ze geven
evenals het toepassen van diagonalen diepte en dynamiek aan de foto's. De ontdekking
van imposante schaduwen veroorzaakt door laagstaande zon wordt door diverse
fotografen tegelijk gedaan. Soms treedt er bij het bekijken van een foto een
eerder-gezien-gevoel op. Meestal zal dat dan blijken juist andersom te zijn. Het zal
niet aan Cartier-Bresson gelegen hebben dat hij in 1932 een man fotografeert die
boven een waterplas zweeft, iets wat Friedrich Seidenstücker al in 1925 had
vastgelegd.
Het boek van Van Deren Coke bevat naast de inleiding een bibliografie en korte
necrologie van de vertegenwoordigde fotografen. Van de jaren 1919 tot 1938 is een
geselecteerde chronologie genoteerd waaruit ook andere kernmomenten van de
wereldgeschiedenis zijn af te lezen. Bij het jaar 1933 staan de regels: Stern moves
to London / Eli Marcus moves to Paris / The Bauhaus is closed / Biermann dies /
Auerbach moves to Palestine / Loew moves to London.
Naast deze onbewogen notities nog de mededeling dat het zowel Max Burchartz
als Edmund Kesting in dat jaar onmogelijk werd gemaakt hun vak verder uit te
oefenen omdat de nazi's hun werk als gedegenereerd beschouwden.
■
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Op de bodem van de ziel
Een psychoanalytische avonturenroman
De zielzoeker door Georg Groddeck Vertaling: Thomas Graftdijk
Uitgever: De Arbeiderspers, 374 p., f59,50
Christien Brinkgreve
Zoals sommige mensen overal poëzie in horen, zo ziet August Jansen, hoofdpersoon
van Groddecks roman De zielzoeker uit 1921, overal geslachtsdelen. Net als de
schilder Melle ontwaart hij Het, waar hij ook kijkt. In alles ziet hij de geslachtsdrift
werkzaam, onder alles, achter alles, in alles. Hij gaat hier nogal ver in; ik denk dat
ook de meest in de analyse doorknede figuren af en toe door Groddeck voor
verrassingen worden gesteld doordat hij ook dáárin weer de daad, de drift of het deel
weet te herkennen.
Groddeck was arts en werkte in een kliniek in Baden-Baden; hij leefde van 1866
tot 1934. Niet alleen was hij een tijd- en vakgenoot van Freud, maar hij bewoog zich
ook op hetzelfde terrein, dat van de dieptepsychologie. Hij deed daarin vergelijkbare
vondsten als Freud, met name die van de krachtdadige werking van het onbewuste.
De term ‘Es’ (id) heeft Freud aan Groddeck ontleend. Groddeck hield zich als
therapeut vooral bezig met organische symptomen, en zag deze als uiting van
psychische conflicten. Zijn Boek van het Es, dat in 1923 verscheen, bevat vele variaties
op dit grondthema (zie VN boekenbijlage van 28-4-1979).
Groddecks positie bij de analytici was enigszins dubieus. In de Berlijnse
psychoanalytische vereniging, waarvan hij samen met onder meer Erich Fromm,
Karen Horney en Melanie Klein lid was, werd hij als een zonderling beschouwd. De
uitgave van De zielzoeker in 1921 viel bij menig analyticus in slechte aarde; het boek
werd pornografisch gevonden en een wetenschappelijke uitgeverij onwaardig (beide
boeken werden uitgegeven door de Internationale Psychoanalytische Uitgeverij).
Maar Freud had een zwak voor Groddeck, verdedigde hem tegen de verontwaardiging
van gepikeerde volgelingen, al hield hij reserves tegenover Groddecks neiging om
het psychische als enige oorzaak te zien van de ziektes. Groddeck kende het Es een
nog grotere kracht toe in de bepaling van ons leven en ons gedrag dan Freud. Dat
wat we Ego noemen is in wezen passief, zo luidde zijn vaste overtuiging, en we
worden geleefd door onbekende en oncontroleerbare krachten. Freud had iets meer
vertrouwen in de mogelijkheden van sturing; in elk geval was zijn psychoanalytische
behandelwijze daarop gebaseerd.
De zielzoeker is een bijzonder boek; het valt misschien nog het best te omschrijven
als een psychoanalytische avonturenroman. Als genre is dit zeldzaam. De
psychoanalyse heeft tot veel weten te inspireren, maar het heeft weinig literatuur
opgeleverd waarin de analytische ideeën zo letterlijk verbeeld worden als in deze
roman van Groddeck. Er bestaan ‘psychoanalytische dialogen’ zoals die van de
Nederlandse literator Nico van Suchtelen, Uit de Diepten der ziel (1917). Er bestaan
toneelstukken waarin analyticus en patiënt opdraven als eigentijdse helden of dwazen,
zoals in het schouwspel Femina van de Haagse zenuwarts Soesman, eveneens uit
1917. De patiënte wordt hierin hevig verliefd op haar analyticus - een klassiek
analytisch thema. Met haar kennis van Freuds ideeën is zij hem te slim af, en zonder
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dat de analyticus haar motieven doorgrondt - Soesman had geen al te hoge dunk van
deze nieuwe psychische duidingmeesters - weet zij hem te bewegen met haar te
trouwen, de droom van elke patiënte. Groddecks De zielzoeker is veel interessanter.
Groddeck is zeer vindingrijk in het vinden van een vorm voor zijn analytische ideeën.
Het boek van het Es bestaat uit brieven aan een vriendin, waarin hij op krachtige en
humoristische wijze zijn denkbeelden uiteenzet over de werking van het Es, dat langs
vele vaak onherkenbare kronkelpaden het leven van mensen beheerst; de taak van
de analyticus is dan het ontcijferen van de psychische en lichamelijke geheimtaal
van mensen, die in hun kwalen en klachten maar ook in hun gewone gebaren, blikken
en woorden valt waar te nemen. Het spel der zinnen weet Groddeck als een
helderziende overal te ontwaren en te ontwarren. In de roman De zielzoeker heeft
hij zijn ideeën anders uitgewerkt.

Georg Groddeck

August Jansen, een eerzaam en wat saai burger van een klein plaatsje, woont in
een huis met zijn knorrige zuster Agatha, diens tot wasdom komende dochter, en een
zure oude vrouw, Opoe Sappeltroost genaamd. ‘Het motief om dit schepsel, dat met
haar ene tand iedere vrolijkheid stuk scheen te pikken, in huis te dulden, was
boosaardigheid. Hij (August) verheugde zich over de permanente oorlog tussen de
twee vrouwen en was van oordeel dat het temperament van zijn zuster een dergelijke
afleiding nodig had - anders zou ze haar rijkelijk vloeiende gal over hem uitstorten.’
Aldus de krachtige streken waarmee Groddeck zijn personages neerzet. (De vertaling
is overigens uitstekend). Het verhaal is verder vrij simpel, en heeft iets van een klucht
met vele taferelen. Op een dag besluit Agatha dat haar dochtertje een nieuw
slaapkamertje moet hebben, Opoe Sappeltroost moet hiervoor tot haar grote woede
wijken, maar veel geluk zal dit het huis niet brengen: vanaf die tijd heersen er luizen,
kleine rooie onuitroeibare wandluizen. August tracht dit ongedierte uit huis te bannen,
het wordt een steeds wanhopiger offensief, en de razernij wordt waanzin. Het leven
van de arme August wordt nog maar door één gedachte beheerst: de verdelging der
luizen, maar hij krijgt ze er niet onder. En op een nacht voltrekt zich een metamorfose:
er vindt een totale verandering in August Jansen plaats en hij noemt zich voortaan
Thomas Wereldje. Zijn Ik is verdwenen, hij is louter Es geworden.
Of moeten we hier spreken van verworden? Menigeen die hij op zijn verdere pad
ontmoet zou dat zeker beaamd hebben, in de eerste plaats zijn zuster Agatha, en
vervolgens de lange stoet van mensen die verder zijn pad kruisen: oude preutse dames
die voortdurend in hun tasje zitten, rondborstige jonge meisjes die blozend hun
handschoenen aan en uit doen, keurige heren die verwoed aan hun sigaar trekken.
Zij allen worden geduid, ongevraagd, tegen hun zin, tegen hun woedende weerzin
in, met grote onverstoorbaarheid. Waar Thomas, alias August, komt sticht hij
verwarring; in treincoupés, musea, cafés, op straat. Een vergadering van feministen
wordt door hem bezield toegesproken: ‘En met de schepping van het leven is ook
het produktief vermogen van de vrouw uitgeput. Het is pure aanmatiging,
onzedelijkheid, om op een ander gebied inbreuk te maken dat de man toebehoort.’
De verontwaardiging die hierop losbarstte behoeft geen beschrijving.
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Ritmisch gestamp
Zo trekt Thomas voort, en trekt een spoor van ontzetting. Het ritmische gestamp der
locomotieven, de slagen op het aambeeld, de peren, torenspitsen, pukkels en holtes:
dat alles is voor Thomas niet slechts symbool of surrogaat; het Es is hier - veel
letterlijker en lijfelijker - overal aanwezig, werkzaam, doende. Het boek is één lange
Ode aan het Es, de alom aanwezige oerkracht van deze psychische onderlaag. En
Thomas Wereldje zelf is na zijn gedaanteverwisseling het vleesgeworden Es: hij ziet
Het niet alleen overal, hij is het zelf geworden. Hij stuurt niet meer, maar wordt
geleefd: zijn Ik is verdwenen: ‘Alles wat ik doe en zeg gebeurt zonder opzet,’ zo
vertelt Thomas aan een van de figuren die hij op zijn weg tegenkomt; ‘ik word in de
ware zin des woords geleefd, en ik vraag me zelfs af of ik bij mijzelf eigenlijk wel
van een Ik mag spreken’.
Al raak je op den duur soms wat murw door de monotonie van de duidingen, het
boek heeft iets vitaliserends: het is zeer beeldend en humoristisch geschreven, en het
gaat over interessante thema's. Zijn de aanstootgevende ideeën van Thomas nu
waanzin, of zegt hij de mensen de waarheid, de diepe waarheid achter de dingen die
ze te schandelijk vinden om tot zich door te durven laten dringen? De gedachte hier
met een gek van doen te
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hebben overheerst, maar af en toe zijn de mensen toch wel onder de indruk van zijn
ideeën, en zijn voortdurend pijnlijk getroffen zuster Agatha wil er niet van horen dat
hij krankzinnig zou zijn.

Burgermansangsten
Al is de hoofdtoon van het boek dan wel niet de triomf der waarheid, het plezier in
het démasqué der burgers valt wel duidelijk te beluisteren, de smaak van het
ontmaskeren, van het shockeren van het burgermansfatsoen. Of deze doorbraak, of
eerder afbraak, der afweermechanismen en dit losbarsten van het ‘Es’ nu ‘goed’ is,
en voor wie dan wel, is een andere interessante vraag die je naar aanleiding van dit
boek kunst stellen. Het is in elk geval niet wat Freud voor ogen stond als het heilzaam
effect van een psychoanalytische behandeling. Een analyse beoogt een bewustwording
van de driften, niet een uitleven ervan, zo luidt een van de eerste lessen in de
psychoanalyse. August, of Thomas, heeft iets van een patiënt die veel te vroeg de
sofa heeft verlaten. Het bastion der afweer is gaan afbrokkelen, de angsten en passies
zijn mooi aan de oppervlakte gekomen, maar voordat een nieuwe integratie of synthese
tot stand is gekomen hebben de driften, ongehinderd door plicht, schaamte of fatsoen,
vrij spel gekregen. Een evenwichtiger, minder onderdrukkende en destructieve sturing
der driften had zich nog niet gevormd. Integendeel: het Ego is geen meester maar
slaaf van zijn driften geworden.
In dit opzicht zal De zielzoeker stevig voedsel hebben gegeven aan de
burgermansangsten tegen de psychoanalyse, de angst voor de gevaren wanneer de
driften eenmaal zouden doorbreken. Eenmaal in aanraking met de analyse zouden
de mensen hun driften immers niet langer meer hoeven te bedwingen; zelfs niet meer
mogen, want dát was toch de oorzaak geweest van al die psychische kwalen, van
melancholie en lusteloosheid tot doofheid, verlamming en bewustzijnsverlies.
Deze psychoanalytische roman past in de fase waarin het psychoanalytisch denken
zich tot eind jaren twintig bevond: alle aandacht was gericht op het Es, op het bewust
maken van het onbewuste. Analyses waren speurtochten naar het duistere schimmige
rijk op de bodem van de ziel. In de jaren dertig verschoof de aandacht naar het Ego,
die sturende en regelende instantie die de zaak in toom moet houden, die moet zien
te laveren tussen de dwang der driften en de dwang van het geweten, die de
compromissen moet sluiten waaruit het leven nu eenmaal bestaat.
Groddeck is kampioen van deze vroege fase van het psychoanalytisch denken.
Zijn boeken zijn een verademing temidden van de vaak zwaarwichtige analytische
verhandelingen over de werking der psychische instanties. ‘Je suis un analyste
sauvage’, zo opende Groddeck zijn lezing op het psychoanalytisch congres dat in
1920 in Den Haag werd gehouden, de enige keer dat hij Freud ontmoette. Onder de
analytici is deze wilde Groddeck een bijzondere figuur gebleven. Hij heeft zich niet
laten temmen door het fatsoen van Freuds volgelingen. Misschien belichaamt
Groddeck wel het Es van de psychoanalytische beweging.
■
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Miniatuurdictatoren
Vervolg van pagina 21
voerd en meer status toont.
Hoe zat het met de waardering voor De Stijl in de tijd zelf, wat was de plaats die
zij zochten? Opmerkelijk is de omzichtigheid waarmee de toenmalige kunstpaus
H.P. Bremmer en zijn tijdschrift Beeldende Kunsten tegemoet werd getreden. Dat
de Stijl-tentoonstelling ook op de Hoge Veluwe zal worden gehouden, is echter niet
in de laatste plaats te danken aan Bremmer en de vermogende mevrouw Kröller-Müller
die hij adviseerde bij haar aankopen.
Het blad De Stijl kreeg al spoedig concurrentie van het luxueuze tijdschrift
Wendingen met architect Wijdeveld aan het hoofd, die even bevlogen kon zijn als
Van Doesburg. Aan dit blad werkte Richard Roland-Holst mee, die als hoogleraar
aan de Rijksacademie in Amsterdam veel invloed had. Verder propageerde het de
expressionistische architectuur van de Amsterdamse School. Toen het in 1925 ter
gelegenheid van de vaderlandse inzending op de Exposition des Arts Décoratifs in
Parijs, op erkenning aankwam, won Wendingen, tot grote woede van Van Doesburg.
Het succes van De Stijl tamelijk gering, hoe briljant het werk van sommige
medewerkers ook is. Dat moeten de komende tentoonstellingen in Amsterdam en
Otterlo uitwijzen. Zij zullen een prachtige gelegenheid bieden om de theorie aan de
praktijk te toetsen.
■
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Een nazaat van talrijke groten
Essays van Beurskens over ‘de internationale traditie van de
Moderne’
Schrijver zonder stoel door Huub Beurskens Uitgever: Meulenhoff, 156
p., f26,50
De stroman door Huub Beurskens Uitgever: Meulenhoff, 100 p., f21,50
Jacques Kruithof
In mijn studiejaren deed er een anekdote de ronde over de hoogleraar Garmt
Stuiveling. Diens zoon kwam op zekere dag vertellen dat hij besloten had Nederlands
te gaan studeren. De vader keek hem even peinzend aan, en zei toen: ‘Dat zou ik niet
doen, jongen, want dan blijf je je leven lang de zoon van de gróte Stuiveling.’
Uit de bundel Schrijver zonder stoel krijg je de indruk dat Huub Beurskens niets
liever wil zijn dan een dergelijke zoon, een nazaat van talrijke groten uit de recente
geschiedenis van literatuur en kunst.
Weliswaar bestaat het boek uit beschouwingen over kunst en poëzie van anderen
(merendeels zijn het opgekalefaterde recensies), maar de titel geeft al aan dat het
Beurskens om een eigen plaatsbepaling te doen is. Hij kiest, als dichter, schrijver en
criticus, positie in wat hij zelf noemt: ‘de internationale traditie van de Moderne’.
Voor de beeldende kunst laat hij de moderniteit natuurlijk bij het kubisme beginnen;
in de poëzie refereert hij onder anderen aan Trakl, Benn en Ponge, voor het proza
aan Musil en Gombrowicz. Zoals bij de kubisten het perspectief, en dus het gefixeerde
gezichtspunt van de kunstenaar, verdwijnt, zo wordt in de moderne poëzie de dichter,
althans het ‘ik’ twijfelachtig.
Een en ander ziet Beurskens in samenhang met de anomie waarin de mens
tegenwoordig leeft. Ik leen dat woord van Emile Durkheim; Beurskens formuleert
het zo: ‘absolute waarden zijn weggevallen, doelen na het leven geschrapt, lineariteit
en chronologie behoren zelfs niet eens tot de geschiedenis, de traditionele, objectieve
historie is geëlimineerd. Waar het nu continu om gaat is het moment.’
Met veel citaten en verwijzingen, en nog meer grote namen, omschrijft Beurskens
zowel die traditie en haar maatschappelijke oorsprong, als zijn eigen bescheiden plek
daarin, als zoon of kleinzoon. Ondertussen voorziet hij zich van jongere
bloedverwanten: Wiel Kusters, Th. van Schoonhoven, Martin Reints, en verzuimt
niet zijn ooms aan het woord te laten: Faverey, Kouwenaar, Rein Bloem. En twee
dichters beschouwt hij als koekoeksjongen in de moderne poëzie: Ida Gerhardt en
Jan Eijkelboom (die hij overigens op vermakelijke wijze in verband brengt met de
bloei van de zachte sector). Ook in de film en de beeldende kunst wijst hij op vrienden
en magen.
Zo wordt Schrijver zonder stoel een genealogische onderneming. Beurskens weet
van alles over ‘het moderne gedicht’, en wil dat zelf óók maken. Hij weet dat het
gedicht gezien moet worden als een ding, een voorwerp. Er mag geen ‘boodschap’
in verpakt zitten. Het ‘ik’ moet teruggedrongen; de metafoor, het woordje ‘als’,
adjectieven en ‘ieder-accidenteel-persoonlijk materiaal’ zijn zo goed als taboe. Het
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gedicht is er om gelezen, niet langer om gehoord te worden; de poëzie zoekt
aansluiting bij de beeldende kunst, en niet meer bij de muziek. Ik houd niet van zulke
stelligheden, niet van dit per se modern willen zijn. Ondanks alle fraaie voorbeelden
en aanhalingen en diepzinnigheden over de chaos van het moderne leven kan ik er
weinig meer in zien dan min of meer intelligent napraten en zich onderwerpen aan
een dominerende poëtica. Iemand die er zo nadrukkelijk bij wil horen maakt zich
zelf onvrij.
Waarschijnlijk maakt Beurskens zich zo sterk voor de traditie van het moderne
omdat de Nederlandse poëzie daar nauwelijks een aandeel in heeft gehad, en het
weinige dat er is, keer op keer in bescherming moet worden genomen tegen de reactie
van Eijkelboom- en Gerhardt-lezers. Daarin is deze criticus mij niet onsympathiek,
maar ik vind dat hij doordraaft.

Huub Beurskens

Literatuur en kunst zijn niet gebaat bij verbodsborden, niet bij aanpassing en
moderniteit als idealen. Dat zijn twee tegenstrijdige begrippen en daar wringt, wat
Beurskens betreft, de schoen: hij maakt van de afwijking die de moderne kunst
kenmerkt een repertoire van verkeersregels.

Niets onthullends
Daarvoor moet je oogkleppen opzetten. Beurskens zegt dat de poëzie bij de beeldende
kunst aansluiting zoekt in plaats van bij de muziek, zoals voorheen. Als voorbeeld
noemt hij de reeks ‘Hommage à Hercules Seghers’ van Hans Faverey. Kan Beurskens
verklaren hoe dezelfde moderne dichter in dezelfde bundel ook een ‘Hommage à
François Couperin’ heeft kunnen opnemen? Kan hij dan en passant ook even uitleggen
hoe in nog steeds diezelfde bundel Chrysanten, roeiers een zo
‘accidenteel-persoonlijk’ gedicht kan staan als ‘Meneer Lepinski?’ Zo zijn er nog
wel wat lastige vragen, maar als falsificatie lijkt het me voorlopig voldoende.
Er zijn nog twee bezwaren tegen Beurskens' opvattingen, die ik wil noemen. Ten
eerste staat er in Schrijver zonder stoel niets verrassends, niets onthullends. Het neefje
heeft niets toe te voegen aan wat de ooms en oudooms al sinds jaar en dag vertellen,
alleen stelt hij de zaken wat simpeler voor. Alle namen, inzichten en poëtische ideeën
zijn bekend, al zijn ze geen gemeengoed.
Ten tweede heeft Beurskens geen oor voor poëzie. Hij beklemtoont dat moderne
poëzie gelezen moet worden; ik kan hem daarin moeilijk tegenspreken omdat ik daar
tien jaar geleden al over schreef, maar ook een gelezen gedicht behoudt klank, in het
inwendige gehoor van de lezer. Het is juist die sonoriteit, die mede uitmaakt of je
een gedicht mooi vindt - en daarover heeft Beurskens het nergens in zijn boek. Hij
houdt niet van poëzieavonden, schrijft hij, maar de ervaring leert dat daar dikwijls
veel te beleven valt, en dat je er soms beter door leert lezen.
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Eerlijk gezegd betwijfel ik of Beurskens met een woord als ‘mooi’ uit de voeten
kan: hij kijkt naar het ‘moderne’. In dit opzicht zal ik wel ouderwets zijn, daarom
noem ik nog een paar dingen die ik gewoonweg lelijk vind aan deze bundel.
Herhalingen: dezelfde formuleringen van de auteur, dezelfde citaten van Pasolini,
Merleau-Ponty en Spengler, hetzelfde meisje dat laarsjes maar geen poëzie koopt.
Bundelen is moeilijk, maar bij aandachtig lezen en herschrijven vermijd je zulke
onhandigheden. Vaak het taalgebruik, dat ‘een knaagbom’ in
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een beeldhouwwerk of schilderij toestaat, of ‘capriolen van een aangeschoten wild’.
Soms de termen, zoals ‘de Moderne’, of een geheel verkeerd gebruikt ‘suspense’.
En de verschrikkelijke vaagheid: ‘de gedichtenschrijver wordt gefascineerd door het
woord (...), gaat aan de gang met dit weerbarstige materiaal en “ontdekt” al schrijvend
hoe het in elkaar wil zitten, in welke zettingen het gemonteerd is en wil worden. Dat
is de merkwaardige weg naar het taalkunstwerk met een dingachtig karakter.’
Vrijwel tegelijk met Schrijver zonder stoel verscheen van Beurskens een kleine
roman onder de titel De stroman. Hier gaat het werkelijk om een oom en een neef;
de laatste brengt vermoedelijk de eerste om het leven, wordt door de politie niet
gepakt omdat de dode als Rafterrorist heel bruikbaar is, en roept later toch de straf
over zich af door een willekeurige voorbijganger dood te steken.
Dat is althans het verhaaltje dat bij eerste kennismaking verwerkt lijkt in
langzamerhand bekende procédés: perspectiefwisselingen, tijdsprongen, een
onbetrouwbare ik-verteller, herhalingsprincipes, vereenzelviging van personages,
actuele verwijzingen, en toespelingen op vorig werk, in dit geval De leguaan van
1979.
Ik moet deze keer melden dat ik mij niet aan een tweede, grondiger lezing gewaagd
heb, omdat het raadsel mij te klein was. Het is geen onaardig boek, maar het is
duidelijk op een klein, bescheiden plekje in de traditie van het moderne geschreven.
Het lijkt te veel op de voorouders, daardoor loont het de moeite van het ontraadselen
niet. In een van zijn artikelen stelt Beurskens de retorische vraag: ‘maar of het negatief
is als theorie en praktijk elkaar niet volledig overlappen?’ Eén antwoord wil ik wel
geven: als ze dat wel doen, moet het oordeel negatief uitvallen, ook bij een
allerijverigst achterneefje.
■
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Afgrijselijk boeiend
Het leven en werk van Robert Graves
Robert Graves His Life and Work door Martin Seymour-Smith Uitgever:
Hutchinson, 608 p., f80,60 Importeur: Keesing
In Broken Images Selected Letters of Robert Graves 1914-1946
Samengesteld door Paul O'Prey Uitgever: Hutchinson, 372 p., Importeur:
Keesing
Anthony Paul
De in 1895 geboren Robert Graves is op het ogenblik waarschijnlijk de enige die
Thomas Hardy en T.E. Lawrence (van Arabië) nog gekend heeft - de laatste was in
het begin van de jaren twintig zijn beste vriend. In ieder geval is hij de enige die
zowel met deze twee als met Ava Gardner, de godin van het witte doek, bevriend
was. Van de biografie van zo'n man verwacht je veel sjeuïge details en daarin stellen
deze twee boeken niet teleur. Een serieuzere reden om ze te lezen is het feit dat
Graves een uitstekende en bijzonder toegewijde dichter is, en een dichter die zijn
inspiratie altijd uit persoonlijke ervaringen en conflicten heeft gehaald: deze twee
boeken verhelderen zijn werk aanzienlijk.
Graves is ook een geweldig produktief prozaschrijver. Ik zou de rest van deze recensie
kunnen vullen met een opsomming van zijn boeken, zijn verhalenbundels, historische
romans (I, Claudius, Wife to Mr Milton, King Jesus) en zijn zeer persoonlijke literaire
kritieken: Graves is berucht om zijn verpletterend oordeel - Pound, Yeats en Auden
zijn volgens hem bij voorbeeld geen echte dichters. Maar zijn essays over poëzie in
het algemeen zijn gedegen, verhelderende werkstukken. Verder heeft hij verschillende
teksten uit de klassieke oudheid vertaald, boeken over mythen en religie geschreven
(The Greek Myths, The Hebrew Myths) en ons een controversiële herinterpretatie
van het christendom gegeven (The Nazarene Gospel Restored). Graves herschrijft
trouwens graag om ons de ‘ware’, niet geheel van arrogantie verstoken versie van
iets te geven; in 1933 publiceerde hij bij voorbeeld The Real David Copperfield, dat
wil zeggen een David Copperfield zonder Victoriaanse versierselen. Zijn mysterieuste
werk is het dikke, erudiete, eigenaardige The White Goddess, het relaas van zijn
eigen poëtische mythologie.
Graves schreef het merendeel van zijn proza eenvoudig om zijn twee gezinnen met in totaal acht kinderen - en hele volksstammen behoeftige verwanten en vrienden
te kunnen onderhouden. Ondanks de zware last die op hem drukte, wijdde hij zich
met overgave aan zijn kunst en leidde hij een dramatisch, woelig leven dat zich in
zijn dagboeken, aantekeningen en brieven voortzette.

Schuldcomplexen
De problemen van Graves' problematische leven begonnen, zoals zo vaak, op
kostschool waar hij gepest werd omdat hij anders was, een dichter en een Duitse
naam had (Robert von Ranke Graves). Vijftig jaar later had hij er nog nachtmerries

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

van. De Eerste Wereldoorlog komt aanvankelijk als een welkome onderbreking,
maar de andere officieren aan het front blijken al net zulke xenofobische, lompe
barbaren te zijn als de jongens die hij op school had meegemaakt. Bovendien was
de oorlog niet, zoals verwacht was, voor Kerstmis afgelopen. Graves werd gewond
en bleef vierentwintig uur op het slagveld liggen omdat men dacht dat hij dood was
(op zijn eenentwintigste verjaardag). Het verslag dat hij in Goodbye to All That (Dat
hebben we gehad) van deze ervaring en de rest van zijn jonge jaren geeft, is nog
steeds het beste dat er over de Graves van toen verschenen is, vooral als men het
leest met de door Paul O'Prey uitgezochte brieven bij de hand. Martin Seymour-Smith
vertelt ons over deze periode nauwelijks meer dan we uit Graves' autobiografie al
wisten, maar over de jaren na 1918 is hij uitvoeriger. Graves, die zijn autobiografie
in 1929 schreef, was nogal terughoudend over zijn kort daarvoor mislukte huwelijk,
een leemte die met dit nieuwe boek is opgevuld.

Robert Graves

Het kostte Graves tien jaar om over zijn ‘oorlogstrauma’ heen te komen; het
genezingsproces werd vertraagd door zijn eerste vrouw, Nancy Nicholson, een
agressieve, niet bijster intelligente feministe. Graves was het in alles met haar eens,
maar toen ze tegen hem zei dat ‘de ellende die hij tijdens de oorlog had meegemaakt
in het niet viel vergeleken bij alle ellende die vrouwen van mannen te verduren
hebben’, merkte hij tot zijn ontzetting dat hij een hekel aan haar had. In die periode
ging hij gebukt onder verschillende schuldcomplexen; hij worstelde met zijn bijzonder
puriteinse seksuele opvoeding en voelde zich schuldig omdat hij in de oorlog mensen
had gedood. Hij streefde naar ‘pure’ poëzie, en ook daar voelde hij zich schuldig
over, want poëzie hoorde immers meer te zijn dan een vorm van psychotherapie.

Boze koningin
In 1926 werd het ongelukkige huwelijk door de komst van de felle joodse dichteres
Laura Riding uit New York een ménage à trois; Laura kon goed opschieten met
Nancy, die tegen die tijd toch al ‘onttrouwd’ wilde zijn, zoals ze zelf zei. Laura
Riding had van haar tirannieke egoïsme een intellectueel systeem gemaakt waar
Graves enthousiast aan meewerkte: ze was zijn Witte Godin en muze, aan wier gelijk
en heerschappij niet getornd mocht worden. Veertien jaar lang - een periode waarin
zij hem slechts zelden in haar bed toeliet - onderwierp hij zich aan deze
verschrikkelijke dominante vrouw, die door verschillende tijdgenoten een ‘heks’
wordt genoemd, ‘net de boze koningin uit Sneeuwwitje’, een vampierachtige duivelin.
Ze dreef bijna al hun vrienden het huis uit, voor zover ze nog niet door Graves' eigen
tactloze opmerkingen verdwenen waren tenminste. Een van die vrienden met wie
hij ruzie had gehad, Siegfried Sassoon, merkte op dat Graves met de rest van de
wereld niets van doen wilde hebben. Volgens T.E. Lawrence was Graves ‘een heel
bijzondere en integere man die langzaam verdronk in het moeras’.
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Het trio werd tijdelijk een kwartet toen Riding zich op ene Geoffrey Phibbs stortte,
een man die ze haar ‘Ierse adonis’ noemde en uit Seymour-Smiths gloedvolle verslag
als een verachtelijke, bijzonder komische figuur naar voren komt. Toen Laura door
Phibbs, die de voorkeur gaf aan Nancy, werd afgewezen, nam ze een slok lysol, riep
‘Adieu luitjes’ en sprong vier hoog het raam uit. Ze overleefde het, maar wel met
een knik in haar rug. Graves moest enkele vrienden inschakelen om te voorkomen
dat ze het land uitgezet zou worden (in die tijd was poging tot zelfmoord in Engeland
nog een misdrijf). In plaats van dankbaar te zijn, verweet ze hem dat hij zijn ‘invloed’
had gebruikt; Seymour-Smith tekent hierbij aan: ‘Misschien heeft hij inderdaad
overdreven; hij heeft graag invloed.’ Seymour-Smith komt vaak met zulke, soms
verfrissende, soms opdringerige opmerkingen: hij heeft deze biografie met
genegenheid geschreven maar doet niet aan heldenverering.
De schandalen, de galgenhumor en het relaas over het duo Riding-Graves, dat zich
vervolgens in Deyá op Majorca vestigde, zijn afgrijselijk boeiend: materiaal te over
voor enkele romans of films.
Ondanks het schrikbewind dat Riding voerde, had ze een bijzonder gunstige invloed
op Graves' poëzie. Maar voor haar eigen werk kon ze nauwelijks een uitgever vinden
en haar proza was, in tegenstelling tot dat van Graves, ondoorzichtig en slecht
verkoopbaar. Ze was jaloers op zijn succes en begon hem te haten - iets wat iedereen
om hen heen, behalve Graves zelf, zag aankomen. Ze haat hem nog steeds: op
Anthony Burgess' recensie van Robert Graves, His Life and Work in de Times Literary
Supplement reageerde ze met een ingezonden brief waar het venijn van af spat: ze
noemt het boek een ‘Aendeavour to
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win for Robert Graves a quasi-posthumous publicity spread exceeding (...) his liftime
hunger for the like’ en heeft het over ‘Robert Graves's never-relaxed effort (...) to
darken out the truth as to myself (...) This fundamentally vulgar man (...) lies.’

Majorca
In 1939 werd Laura Riding verliefd op Schuyler Jackson, een als dichter mislukte
hereboer. Haar mening over de fysieke liefde veranderde op slag. Jacksons huwelijk
ging kapot - zijn vrouw stortte geestelijk in - en Riding trouwde Jackson. Ze besloot
zich ‘in het gewone leven te begeven’, dat wil zeggen, ze gaf het dichten op. Graves
was door de hele geschiedenis totaal uit het lood geslagen. Hij was overwerkt, leed
aan verschillende psychosomatische kwalen en kon het leven nauwelijks meer aan.
Beryl, de vrouw van zijn jonge medewerker Alan Hodge, werd zijn redding. Hij werd
verliefd op haar en zij op hem; het lauwe huwelijk van de Hodges werd pijnloos
ontbonden - Graves en Hodge bleven samenwerken - en Beryl en Robert leefden nog
lang en gelukkig, min of meer dan. Gedurende de oorlog woonden ze in Engeland,
waar ze snel achter elkaar drie kinderen kregen; in 1946 keerden ze terug naar
Majorca. Het was voor het eerst, en het laatst, dat Graves van een echte vrouw hield
en niet van een muze, en een gelukkig gezinsleven had.
Toch ging Graves later weer op zoek naar de muze en gaf hij zich over aan wat
in de ogen van oppervlakkige waarnemers misschien onsmakelijke, seniele capriolen
met jonge meisjes waren. Inderdaad heeft hij enkele keer een rampzalige keus gedaan.
Maar zijn vrienden, en vooral zijn vrouw, begrepen dat zijn poëzie dat van hem eiste.
De verhalen over Graves' mislukte pogingen om geld te verdienen in de
show-business en zijn andere financiële avonturen zouden in een humoristische
roman niet misstaan. En het is interessant om te zien welke boeken een succes werden
en welke niet. Door The White Goddess steeg zijn roem en kreeg hij vele lucratieve
aanbiedingen om lezingen te houden; The Nazarene Gospel Restored leverde niets
op. In 1953 was het een onaanvaardbaar boek, vooral in Amerika. Misschien is het
nu tijd voor een herdruk. Tot aan het eind van zijn carrière - in 1976 legde Graves
zijn pen neer - bleef hij een omstreden, controversiële figuur, een vreemde eend in
de bijt, die van sommigen het verwijt kreeg dat hij zich te terughoudend jegens het
modernisme betoonde, een houding die nu minder gewild excentriek overkomt dan
in de jaren vijftig en zestig, en van anderen te horen kreeg dat hij zich te veel aan de
‘hippe kant van het poëtische spectrum’ bewoog.
Deze biografie had korter (en goedkoper?) gekund; er staan enkele kleine
onnauwkeurigheden in; het verhaal is vaak onsamenhangend en te gedetailleerd.
Maar het is een bijzonder leesbaar boek, vol informatie over de menselijke natuur,
poëzie, romantische liefde... en er wordt heerlijk in geroddeld. Een paar willekeurig
gekozen juweeltjes: Norman Cameron, een vriend van Graves, noemt Stephen Spender
‘de Rupert Brooks van de depressie’, Graves noemt hem Stainless. Gertrude Steins
Alice B. Toklas wordt omschreven als ‘a midget butch, whose cruel erotic demands
were very much to Stein's taste.’
Gezellige brieven aan en van Stein, plus een prachtige foto van het merkwaardige
paar vindt u in Paul O'Preys uitstekende, goed geredigeerde bundel. De brieven
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verhelderen veel, vooral over Graves' ervaringen en houding als jonge officier, en
over zijn vriendschap en ruzies met Sassoon, Lawrence, T.S. Eliot en anderen. Hij
kwetste Sassoon met enkele indiscrete uitlatingen in Goodbye to All That, en Eliot
door te beweren dat diens (uiterst sobere) tijdschrift Criterion met de commercie
flirtte. Graves was niet zo zeer agressief als wel naïef. Uit deze biografie en de brieven
komt een man naar voren die even intellectueel begaafd als onhandig is - hij heeft
nooit leren typen, laat staan autorijden - een eigenaardige combinatie van scepsis en
idealisme, even warm en impulsief als gereserveerd en ogenschijnlijk koud. Hij heeft
veel meer gepresteerd, veel meer werk, tragikomische geschiedenissen, emoties en
conflicten achter de rug dan de meesten van ons kunnen verwachten, of zich zouden
wensen.
■
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De blauw geruite kiel
Zesde jaargang nummer 32
Verkiezingen en racisme
Max van Weezel
Vraag: welke politieke partij hoort in dit rijtje niet thuis? Het CDA, de PvdA, de
Rooms Katholieke Partij Nederland, de Kleine Partij, D'66, God met Ons, de
Nederlandse Volksunie en de Centrumpartij. Antwoord: ze horen er helaas allemaal
in thuis. Het zijn allemaal partijen waarop bij de verkiezingen over een paar weken
stemmen kunnen worden uitgebracht.
Helaas, want eigenlijk zouden twee van die partijen - de Volksunie en de
Centrumpartij - er niet in thuis mogen horen. Dat zijn partijen waarvan het maar
beter zou zijn als ze niet aan verkiezingen meededen. De Volksunie en de
Centrumpartij zijn racistisch.
‘Daarmee wordt bedoeld dat ze tegen de Surinamers, Antillianen, Marokkanen,
Turken en Molukkers zijn die in Nederland wonen. Alles wat er in Nederland mis
gaat is volgens die partijen de schuld van de buitenlanders. De woningnood. De
werkloosheid. De fietsendiefstallen. Het ontbreekt er nog maar aan dat ze de
buitenlanders ook nog de schuld geven van het slechte weer. Als je buitenlander
bent, ben je volgens de Volksunie en de Centrumpartij een slechter mens dan wanneer
je in Utrecht of Tietjerksteradeel of Lutjebroek geboren bent.
De Volksunie noemde alle vreemdelingen een keer ‘volksvijanden’.
De Centrumpartij beweerde dat buitenlanders betere huizen, beter werk en beter
onderwijs krijgen dan anderen - alsof alle Turken en Marokkanen in villa's in
Wassenaar en Aerdenhout wonen!
Aanhangers van de Centrumpartij hielpen mee om in Amsterdam Marokkanen
met ijzeren staven in elkaar te slaan.

Een bijeenkomst van de Nederlandse Volksunie tijdens vorige verkiezingen (foto Eddy de Jongh)
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Wat die twee partijen beweren is allemaal gevaarlijke onzin. Het klopt gewoon
niet. Werkloosheid was er ook al vóór de oorlog, toen hier nog helemaal geen
Marokkanen of Turken woonden. Woningnood is er al sinds 1945 - toen waren er
ook haast geen buitenlanders hier. En fietsen werden vroeger ook vaak gestolen.
Maar het is altijd makkelijk om een minderheid de schuld te geven van alles wat
tegenzit. Zeker als zo'n minderheid zich moeilijk kan verdedigen. En je hebt altijd
mensen die er in trappen en op zo'n partij stemmen.
Al een paar jaar wordt er over gepraat of het wel goed is dat zulke partijen aan
verkiezingen mogen meedoen. Een beslissing erover is nog steeds niet genomen. Je
hebt mensen die tégen die racistische partijen zijn, maar toch vinden dat ze aan
verkiezingen moeten kunnen meedoen. Die mensen zeggen: we leven in een
democratie, als de kiezers op zo'n partij willen stemmen is dat hun zaak. Je kunt
hoogstens hopen dat dat niet zal gebeuren en die partijen vanzelf weer verdwijnen.
Anderen zijn bang dat die partijen niet vanzelf verdwijnen en dat je ze daarom
beter kunt verbieden, voordat ze echt veel invloed krijgen.
Zo kan het gebeuren dat bij de komende verkiezingen de racistische partijen wel
een beetje verboden zijn, maar ook weer niet helemaal. In Rotterdam is de Volksunie
verboden. Amsterdam en Den Haag willen de Volksunie wel laten meedoen, maar
dan niet onder de naam Volksunie. Alsof een schurk opeens geen schurk meer is, als
je zijn naam maar niet kent! De Centrumpartij mag weer wel overal meedoen. Maar
daar hebben zoveel mensen bezwaar tegengemaakt dat het nog opnieuw bekeken
wordt. Als je het nog kan volgen, mag je het zeggen. Het wordt tijd dat er een echte
beslissing over die twee partijen genomen wordt.

Ik vind zelf dat de Volksunie en de Centrumpartij wel verboden zouden moeten
worden. Natuurlijk moet je daar erg mee oppassen. Democratie is heel belangrijk.
De kiezer moet zelf kunnen beslissen. Stel je voor dat ze in het wilde weg politieke
partijen zouden gaan verbieden. Maar ik vind ook dat Surinamers, Antillianen,
Marokkanen, Turken en al die anderen zich in Nederland net zo thuis moeten kunnen
voelen als die mensen uit Utrecht en Lutjebroek. Zonder dat er met ijzeren staven
op hen in wordt geslagen. Zonder dat ze daar bang voor hoeven te zijn. Zonder dat
ze van alles de schuld krijgen.
Daarom zou ik het liefst zien dat de Volksunie en de Centrumpartij niet aan de
verkiezingen meedoen.
■
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Praatjes vullen geen gaatjes
Marjo van Soest
‘Ik ben het familie-ongeluk,’ zegt Jenny van dertien een beetje bitter tegen haar
vriendin. Jenny is de hoofdpersoon van het boek Praatjes vullen geen gaatjes van
de Amerikaanse schrijfster Norma Fox Mazer. Het boek gaat over de vriendschap
tussen een man van drieëntachtig en een meisje van dertien: Jenny, zijn kleindochter.
Als ze zich zelf ‘het familieongeluk’ noemt bedoelt Jenny dat haar komst niet gewenst
was. Haar moeder had drie kleine kinderen toen ze Jenny kreeg, en dat was al meer
dan een dagtaak.
Na Jenny's geboorte komt haar grootvader bij het gezin inwonen. Ze worden
onafscheidelijk, grootvader en Jenny, ook als Jenny opgroeit en vriendinnen krijgt.
Elke ochtend heel vroeg sluipt ze de twee trappen af naar het sousterrain waar
grootvader een kamer bewoont. Ze kaarten, praten of zitten zo maar wat bij elkaar
en genieten van elkaars gezelschap.
Met de rest van haar familie heeft Jenny niet veel contact. Dat komt ook door de
manier waarop haar ouders en zusje over grootvader praten. ‘Ik zal je wat zeggen
Jenny, het is geen lolletje met die man te moeten leven. Ik zeg dat niet graag, maar
zo is het nu eenmaal. Hij is niet erg netjes op zich zelf, soms trekt hij de hele week
geen schoon ondergoed aan. (...) En altijd dezelfde verhalen - als hij eenmaal op
zijn praatstoel zit, krijgt niemand meer een kans om er een woord tussen te krijgen,
klaagt Jenny's moeder onder het afwassen tegen Jenny.
Grootvader heeft inderdaad de gewoonte om bij voorkeur onder het eten te vertellen
hoe zijn grootmoeder vroeger de kalkoenen ontluisde. Een aandoenlijk verhaal. Mijn
grootmoeder hield van de kalkoenen alsof het haar babies waren. Of huisdieren of
kinderen. 's Morgens zat ze altijd op de veranda achter het huis in de zon en kamde
de luizen uit hun veren. Dan zette ze een kalkoen op haar schoot, praatte tegen hem
en bladerde in zijn veren als in de bladzijden van een boek, en ze pikte de luizen eruit
en knipte ze stuk voor stuk dood op haar nagel. De kalkoenen sliepen de hele nacht
in de bomen en de hele dag aten ze sprinkhanen, maar elke ochtend stonden ze te
wachten tot grootmoeder ze ging ontluizen.

Zulke verhalen hoor je toch niet veel meer, zeker niet aan de eetkamertafel van een
gezin uit de grote stad. Maar Jenny's ouders kunnen het niet erg waarderen, ze hebben
het liever over een nieuwe dubbeldeurs diepvriezer.
‘Praatjes vullen geen gaatjes,’ denkt Jenny als haar ouders weer zitten te hakken
op opa. Ze hebben het over oude mensen, over ‘heengaan’ en ‘ieders tijd zal komen’.
Jenny's grootvader wordt er driftig van, hij prikt een briefje op het prikbord in de
keuken: Ik zal niet heengaan. Ik sterf. Mijn tijd zal niet komen. Ik zal dood zijn. Ik
ben niet bejaard. Ik ben een oude kerel van 83.
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Praatjes vullen geen gaatjes is een echt mooi boek waarin heel eenvoudig en
tegelijk indringend beschreven wordt hoe het moet zijn om oud te worden en je
eenzaam en hulpeloos te voelen. Het maakt heel erg duidelijk dat het de omgeving
is, onnadenkende volwassenen, egoistische kinderen, bazige bejaardenhelpsters, die
ervoor zorgt dat oude mensen zich overbodig en uitgerangeerd gaan voelen. Jenny's
grootvader is niet alleen maar een lieve oude man, hij heeft net zo goed rare kuren
en soms gedraagt hij zich onmogelijk. Maar als de volwassenen in zijn buurt
grootvader wat meer als persoon hadden gezien, en wat minder als strompelende,
kreunende bejaarde die teveel handdoeken vuil maakt, dan had hij zich niet zo
nutteloos hoeven te voelen.
Jenny is de enige die haar opa als echte kameraad ziet, met al zijn nukken en
aardige dingen. Waar je misschien aan moet wennen in dit boek is dat de
hoofdpersonen wisselen: de ene keer bezien we de gebeurtenissen door de ogen van
Jenny, de andere keer door die van de grootvader. Mij stoorde het helemaal niet,
integendeel. Je leert zo de oude man beter kennen, met zijn pleziertjes, zijn
ergernissen, zijn pijn en zijn gelukkige momenten.
Een boek om cadeau te doen aan je oude opa, als die er tenminste net zo'n hekel
aan heeft om aangesproken te worden met ‘oudje’.
Norma Fox Mazer, Praatjes vullen geen gaatjes, Querido, f 16,90

De sterren
Piet Berends
Ik keek met mijn moeder naar
de hemel, zocht al naar Vissen
en Orion, had van de meester
over lichtjaren iets gehoord.
Maar ach, mama hield het op
een koepel waar al die sterren
tegenaan zaten geprikt....
Hoe kon ze mij in 't vervolg
nog troosten, wanneer ze mij
over de kuif streek? En ik was
nog maar twaalf, hooguit dertien.

Uit: Kindertijd

Tekening Nicoline Nieuwenhuis
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Saartje zonder muts
Peter van Gestel
Peer, een kleine jongen, heeft ontdekt dat alle mensen in de stad een rode muts met
een rood bolletje dragen. Maar als hij daar net zo'n beetje aan gewend is, ziet hij
opeens een meisje dat niets op haar hoofd heeft. En meteen is hij nieuwsgierig naar
het wie, wat en waarom van het meisje. Hij besluit om haar te volgen. Al snel verliest
hij haar uit het oog. Maar gelukkig vindt Peer het meisje weer terug.
Het meisje staat met haar voeten op de onderste sport van de brugleuning. Nu haar
voeten een eindje boven de brug zweven, is ze niet zo klein meer. Ze kijkt naar het
zwarte water van de gracht. Peer doet dat ook wel eens. Het is altijd vermakelijk als
er plotseling een boot onder zo'n brug vandaan komt.
Zonder iets te zeggen gaat Peer niet ver van het meisje ook op de onderste sport
van de brugleuning staan. Nu is hij weer wat groter dan zij. Stiekem kijkt hij haar
van opzij aan. Is haar muts in het water gevallen? Peer weet wel beter.
Ze let niet op hem.
En niemand kan zien dat hij op haar let. Weet hij alleen. Misschien weet zij alleen
dat ze op hem let. Geen flauw vermoeden heeft Peer.
‘Hé,’ zegt Peer een beetje kwaad. Echt kwaad is hij natuurlijk niet. Maar als je
‘hé’ tegen een meisje zegt, moet je er iets van maken. ‘Hé zeg! Waarom draag jij
geen muts?’ Het meisje beweegt niet. Ze blijft naar het water kijken.
‘Zo'n rood mutsje met een rood bolletje,’ verduidelijkt Peer.
De wangen van het meisje worden bol. Het is alsof ze alles wat ze wil zeggen, in
haar mond laat zitten.
‘Je hebt geen muts op je hoofd,’ zegt Peer nu erg luid. ‘En ik wil weten waarom?’
Het meisje draait haar hoofd nu naar hem toe.
Ze is klein.
Maar ze heeft heel grote zwarte ogen. Ronde zwarte ogen die niet alleen kunnen
kijken, maar die ook veel duidelijk kunnen maken. Zoals nu.
Wat wil ze duidelijk maken? Peer komt er niet achter. Maar het is vast niet iets
aardigs.
‘Hou jij er ook niet van, zeg? Zo'n muts op je kop?’
‘Straks ga ik naar m'n boot,’ zegt het meisje, ‘ja hoor.’
Daar heeft Peer niets op te zeggen. Ze heeft dan ook antwoord gegeven op een
vraag die hij niet heeft gesteld.
Ze kijkt naar haar schoenen. Vindt ze het gek dat de punten van die schoenen tegen
elkaar aantikken? Doet ze toch zeker zelf.
Van het ene op het andere moment begint ze zacht te zingen. Peer schrikt er bijna
van.
‘Mijn boot is niet rood
niet wit
mijn boot is niet groot
niet klein
mijn boot is zo fijn
fijhijfijhijn
fijn!’
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Peer begrijpt er niet veel van. Maar hij laat zich ook niet afleiden. ‘Vind je het niet
gek?’ vraagt hij. ‘Al die mutsen?’
Met twee handen doet het meisje haar naar voren gevallen paardestaartje naar
achteren. Ze leunt met haar buik tegen de bovenste sport van de brugleuning. Zo kan
ze niet vallen.
Waarom houdt hij zich zo krampachtig vast?
Ja, hij valt wel vaak. Maar nooit op momenten dat hij bang is om te vallen - zoals
nu. Hij hoeft zich dus nergens druk over te maken.
Een vrouw met een zware boodschappentas komt in hun nabijheid. Aan een niet
al te lange lijn trekt ze een klein hondje met zich mee. Het hondje kan haar
wandeltempo nauwelijks bijhouden. Dat komt omdat hij tegelijkertijd wil ruiken,
plassen en een andere kant dan de vrouw oplopen. Vanonder haar rode muts kijkt de
vrouw even bezorgd naar hen. ‘Oppassen, kinderen,’ zegt ze, ‘val niet.’

Tekening Peter van Straaten

‘Zo'n muts bedoel ik nou,’ zegt Peer. ‘En die draag jij niet.’
‘Misschien,’ zegt het meisje, ‘vaart de boot vandaag wel weg.’
Nee. Al te duidelijk is ze niet. Maar al te duidelijk zal ze hem ook wel met vinden.
‘Het kan mij met schelen,’ zegt Peer zo onverschillig mogelijk, ‘dat iedereen een
muts draagt, nou ja, iedereen? jij dan niet, hè, nee, kan me mets schelen, maar vind
jij het met gek, denk jij niet steeds: waarom doen ze dat nou?’
Het meisje knijpt haar ogen stijf dicht.
Peer zegt maar even niks meer. Het is net alsof ze ingespannen naar hem luistert.
Terwijl er nu mets meer te luisteren valt. Ja, hij bekijkt haar secuur. Dat kan zij met
weten - met die gesloten ogen. Anders zou hij het ook met doen.
Om een van haar vingers zit een ringetje dat blinkt als goud maar dat toch een vrij
breekbare indruk maakt. Ze strekt opeens haar benen en armen, zodat haar rug met
een schok naar achteren gaat. Ze gooit haar hoofd in haar nek. Ze opent haar ogen,
kijkt naar de lucht en maakt een raar geluid. Het is geen schreeuwen. Het is geen
zingen. Het is iets daartussenin.
Een man blijft stilstaan.
‘Pas jij een beetje op je zusje,’ zegt de man en kijkt Peer streng aan. Hij schudt
zijn hoofd van nee; het bolletje op zijn muts gaat vrolijk heen en weer.
Het meisje is zijn zusje niet. Peer let verder niet op de man. Die mensen met mutsen
moesten zich maar met elkaar bemoeien, en met met hem.
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‘Je bent mijn zusje niet, hè,’ zegt hij tegen het meisje. Ze maakt zelf zoveel geluid
dat ze hem natuurlijk met kan horen. Jammer. Mensen hebben altijd de minste last
van het lawaai dat ze zelf maken.
‘Dat kan ook niet,’ zegt Peer, ‘want ik heb geen zusjes.’ En hij denkt: als ik een
zusje zou hebben, zou het een meisje zon-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

37
der muts moeten zijn.
Het meisje houdt op met haar manier van zingen. Ze bekijkt Peer nu. Haar kin ligt
op haar schouder. Haar ogen zijn wijd open. Heel stil is ze nu. Omdat ze Peer al die
tijd nog niet heeft bekeken, heeft ze nu veel in te halen. Ze neemt er de tijd voor.
‘Heb jij een boot?’ wil ze weten. De vraag overvalt Peer.
‘Ik heb een tent,’ zegt hij.
‘Soms heb ik een tent.’
Ze steekt haar tong uit en rilt even.
‘Een echte tent?’ vraagt ze.
‘Reuze echt,’ zegt Peer.
‘Hè, jakkebah.’
Omdat ze weer haar tong uitsteekt, steekt hij ook zijn tong maar uit. Het is iets
anders dan met elkaar praten, al heeft het er wel mee te maken.
Peer haalt zijn tong weer naar binnen en zegt: ‘Mijn moeder wil ook vaak dat ik
zo'n muts draag. Ik hou er niet van. Jij ook niet? Nee? Moet jij nooit een muts dragen?’
‘Pappa heeft een tent,’ zegt het meisje. ‘Daar begrijpt hij niets van. Het wordt
nooit een tent. Het blijft maar liggen op de grond - alles - niets aan, en maar regenen
en maar regenen.’ Ze zingt al bijna weer.
‘Draagt je vader een muts?’ vraagt Peer.
‘Hoe heet je?’
‘Peer,’ zegt Peer.
‘Saartje.’
‘Jij heet Saartje.’
‘En jij heet Peeheerpeeheer,’ zegt Saartje nu, die meteen als ze bij zijn naam is
gekomen, weer begint te zingen.
‘Draagt je moeder een muts?’ Peer probeert te kijken als iemand die niet heel erg
nieuwsgierig is.
En Saartje zingt:
‘Mijn vader draagt een rok
mijn moeder een sok
mijn broer een truitje
en ik blaas op een fluitje-fluitje.’

Moeten die mensen allemaal zelf weten, vindt Peer.
Na het zingen buigt Saartje zich voorover en kijkt weer naar het water. Peer kijkt
ook maar naar het water. Niet omdat er iets te zien is, maar het is leuk om hetzelfde
te doen als Saartje.
‘Ben jij bang voor water?’ vraagt Saartje.
‘Als al die mensen gaan zwemmen,’ denkt Peer hardop, ‘dan zullen ze hun muts
toch wel afzetten.’
‘Mijn boot is zo grohoot,’ zegt Saartje, ‘zo groot dat je nergens water ziet.’
‘Mag ik hem zien, die boot?’
‘Niets hoor.’ En ze schudt nee met haar hoofd tegen het zwarte water van de gracht.
Het paardestaartje slingert vrolijk heen en weer.
‘Waarom niet?’
Ze kijkt Peer aan en haalt haar neus op. Peer is verbaasd. Dat zo'n klein neusje
opeens zoveel rimpels kan hebben! Ja, echt? Vindt ze hem aardig?
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Fragment uit ‘Het meisje zonder muts.’ Het boek verschijnt in
september bij Fontein.
‘Niemand mag op die boot.’
‘Poeh. En waarom jij dan wel?’
‘Omdat ik hem kan zien.’
‘Kan ik hem niet zien?’
‘Vast niet.’
‘Ik kan altijd alles zien. Waarom die boot dan niet?’
‘Niemand kan hem zien.’
‘Jij dus ook niet.’
‘Ik ben niet niemand, ik ben ik, en ik is Saartje. En nou ga ik naar m'n boot.’
Ze heeft nog steeds niets over die mutsen gezegd.
‘Wat vind je nou van die mutsen?’
‘Niemand kan die mutsen zien.’
‘Ik wel.’
‘Jij bent niet niemand, jij bent jij en jij is Peer. Dag Peer.’
Ze springt op de grond en rent weg.
Peer denkt nog een paar seconden na over het een en ander. Daardoor doet hij
even niets. Voor hij het weet, is Saartje weg, nergens meer te zien.
■

ALS JE BEVOORRECHT BENT EN GOEDE SMAAK HEBT. EN JE JE WONING
VERANTWOORD HEBT INGERICHT. MAG JE GEEN BEZOEK ONTVANGEN
IN JE GOUDEN KOOITJE. JE MOET WAKEN OVER DE ESTHETIEK. JE
LEVEN LANG OF MOET JE SAMEN MET JE BESTE VRIENDEN GENIETEN
VAN DE SCHOONHEID. OM DAARNA ALLES NOG EENS OVER TE KUNNEN
DOEN: OPNIEUW DE WONING INRICHTEN MET GOEDE SMAAK.
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Hugh Jans
Zomerdranken met wijn
Hoge rechte glazen, tot de rand gevuld met een koude mengdrank van
wijn en vruchtensap, klinkelend van de ijsblokjes en kleurig van
brokjes vruchten, dat zijn heerlijke opfrissers op een warme
zomernamiddag of avond. Sommige van die dranken zijn over de hele
wereld bekend geraakt, zoals de Spaanse sangria en de Franse kir,
waarbij opvalt dat men, in landen waar veel wijn wordt gedronken,
minder moeilijk doet met het mengen van het edele druivennat met
andere dranken en met blokjes ijs.
Toen ik vroeger voor het eerst in zuidelijke wijnstreken werd
geconfronteerd met dorpelingen, die voor hun café kennelijk zaten te
genieten van bedauwde glazen rode wijn met ijsblokjes erin, was dat
voor mij een schok. Dat edele vocht koud maken met ijs? ‘Maar,’
zeiden ze verwonderd, ‘het is verfrissend en lekker met dit warme
weer, dan is het goed!’
De kir is ook hier een ingeburgerd aperitief bij fijnkokers geworden
en als je het onzin vindt om voor een kir royal champagne te gebruiken,
neem dan een droge mousserende witte wijn van eenvoudiger komaf.
Overigens werd dit typisch Bourgondisch aperitief al in 1912 daar
algemeen gedronken. Het bestond dan uit een droge witte aligoté,
opgepept met wat geurige cassis likeur. Dat was ver voor de Elzasser
kanunnik Kir werd afgevaardigd tot burgemeester van Dijon.
Voor andere gekoelde wijndranken hoeft ook geen wijn van hoge orde
gebruikt te worden, maar een eerlijke landwijn of doordrinker voldoet
even goed. Er is één voorwaarde: het koude mengsel moet geurig en
verfrissend zijn.

Kir royal
4 theel. crème de cassis
4 theel. framboise likeur
droge champagne of witte mousserende Elzasser wijn

Doe de cassis en framboise in een hoog ijskoud gemaakt glas en vul het verder op
met koude champagne of mousserende wijn. Ja, dit is dus voor één persoon. Een
ondeugende drinker zal wel eens de framboise likeur vervangen door een eau de vie
de framboise en dat wordt dan een veel pittiger slok.

Moezel met vruchtendrank
1 kop gezeefd sinaasappelsap
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½ kop abrikozenlikeur
⅓ kop witte rum
4 eetl. poedersuiker
1 fles ijskoude Moezelwijn
schaafijs

Zet een glazen schenkkan in een bak met ijs. Meng in de kan het sinaasappelsap met
de abrikozenlikeur en rum. Roer er met een lange lepel de suiker door, tot die opgelost
is en schenk er dan de ijskoude Moezelwijn bij.
Vul 6 hoge glazen voor de helft met schaafijs en verdeel de drank over de glazen.

Aarbeienwijndrank
1 kop liqueur de fraises des bois
⅓ kop poedersuiker
1 theel. rozensiroop (Ind. winkels)
1 theel. gezeefd citroensap
1 fles witte Graves
ijsblokjes
12 aarbeien
ijskoud sodawater

Meng de aarbeienlikeur en poedersuiker in een glazen schenkkan tot de suiker is
opgelost. Roer er de rozensiroop, het citroensap en de witte wijn door en laat het, af
en toe omroerend, 2 uur in de koelkast koud worden.
Vul 6 hoge glazen elk met 4 ijsblokjes, voeg 2 aarbeien per glas toe en giet het
wijnmengsel erbij. Roer het om en vul de glazen op met wat ijskoud sodawater.

Rode wijndrank
14 blokjes ijs
droge rode wijn
1 borrelglas bessenjenever
ijskoud sodawater

Vul een hoog glas met de ijsblokjes, rode wijn en bessenjenever tot op ¾ hoogte.
Roer het om en vul het verder op met ijskoud sodawater.

Orange ombrée
½ kop gezeefd sinaasappelsap
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2 eetl. poedersuiker
2 koppen Sauternes
ijsblokjes
droge rosé wijn

Roer in een schenkkan het gezeefde sinaasappelsap om met de poedersuiker, tot die
geheel is opgelost. Roer er dan de Sauternes bij en laat het, af en toe roerend, 2 uur
in de koelkast koud worden.
Vul 6 hoge glazen elk met 4 ijsblokjes en schenk de drank er overheen. Hou elk
glas dan wat schuin en schenk er langzaam de rosé bij, zodat die boven blijft drijven.

Perzikenwijndrank
6 rijpe perziken
1 fles Elzasser Riesling
4 eetl. poedersuiker
6 ontpitte zoete kersen
ijsblokjes
12 blaadjes verse munt
ijskoud sodawater

Schil de perziken, halveer ze en verwijder de pitten. Beprik 3 van de perziken op
diverse plekken met een vork, 6 halve perziken dus. Doe ze in een schenkkan met
de wijn, poedersuiker en de ontpitte kersen. Dek de schenkkan af met folie, doe de
overige perzikhelften in een kommetje en dek dat ook af. Zet kan en kom een nacht
over in de koelkast.
Doe de volgende dag ijsblokjes in de schenkkan. Verdeel de perzikhelften uit het
kommetje over 6 hoge glazen, vul ze voor de helft op met de perzikenwijn en verdeel
de muntblaadjes over de glazen. Vul ze verder op met ijskoud sodawater.

Ananaswijndrank
¼ kop ongezoet ananassap
2 eetl. bananelikeur
ijskoude champagne of droge witte mousserende wijn
¼ plak ananas

Meng het ananassap en de pisanglikeur in een ijskoud hoog glas. Schenk de ijskoude
champagne of mousserende wijn erover en versier met een stukje ananas.
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[Nummer 9 - 25 september 1982]
Literair paspoort
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
NFL

In het juni/juli-nummer van HOLLANDS MAANDBLAD staat een reeks van maar
liefst twintig gedichten - een halve bundel - van Kees Ouwens. Wie ze gelezen heeft
beschouwt het als niet meer dan vanzelfsprekend dat het er zoveel zijn voor een
tijdschrift. Het is superieure poëzie. De gedichten hebben allemaal een andere titel,
maar zijn variaties op wat in de eerste zin van het gedicht ‘Grond’ staat: ‘Ik maakte
mij’. Andere gedichten beginnen met ‘Ik hield uitverkoop van mijn volume’, ‘Ik
ontwierp mij’, ‘Ik was de zin van mijn leven’, ‘Ik zag een man zich van de daad
ontdoen’, ‘Ik kleedde mij om uit te gaan naar mijn grond’. De ‘ik’ van deze gedichten
is wat hij van zichzelf heeft gemaakt, maar hij staat niet op goede voet met de
ontwerper en heeft van alles aan te merken op het resultaat en ook op het materiaal
waarmee gewerkt moest worden. Het gedicht ‘Exil’:

Ik ontwierp mij
want ik bemoederde het woord
zoogde de letter
verschoonde het leesteken
en trainde het woord zindelijk
Hun zichtbaarheid was violentie
hun aanblik decimeerde mijn verte
hun schriftuur beletterde mijn verstomming
en hun lectuur belas mij de school
Hun beroerten waren de spelfout van hun vernoeming
hun furie doorbrak de linie van
de reguliere zin
van mijn exil was hun alfabet de berijming
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In hetzelfde nummer van HOLLANDS MAANDBLAD staat een lang artikel van
Jan Koster, een linguist aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg, over Karel van
het Reve, Darwin en Chomsky. Koster maakt volstrekt geen katholieke indruk, maar
hij begint zijn degelijke en polemische essay met te wieroken naar Karel van het
Reve: zijn werk bevat ‘menig oorspronkelijk en behartenswaardig inzicht’, een
‘briljante stijl’ en hij is een ‘filosofisch amateur’ waarvoor Koster het Algemeen
Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte graag gesloten laat. De wierook trekt al
snel op, zonder dat Kosters waardering minder wordt, en gaat over op een exposé
waarin Koster Van het Reve bijvalt als hij Darwin en Marx met elkaar in verband
brengt. Zo vreemd is dat niet volgens Koster: ‘Het darwinisme is in zekere zin de
diachronische versie van een gedachte die het marxisme synchronisch uitdrukt: een
organisme heeft geen essentiële natuur maar ontleent zijn aard aan externe krachten.’
Van het Reve is geen aanhanger van de gedachte dat de mens bepaald wordt door
de ‘maatschappelijke structuren’, maar evenmin is hij van mening dat de mens een
‘essentie’ zou hebben die een groot deel van zijn leven al vanaf het begin bepaalt.
Koster is van mening dat ‘organismen’ (inclusief de mens) wel een essentie hebben
en probeert dat aan te tonen met de Chomskyaanse taalkunde, iets waar Van het Reve
zich wel eens terloops in denigrerende termen over heeft uitgelaten. Van het Reve
schrijft volgens Koster Chomsky opvattingen toe die precies het omgekeerde zijn
van wat Chomsky werkelijk beweerd heeft: ‘Het bange vermoeden moet dan ook
worden uitgesproken dat Van het Reve Chomsky niet zelf gelezen heeft maar dat hij
hooguit zo nu en dan iets opgevangen heeft in het Leidse slavistenmilieu, zoals bekend
de slechtste plek in Europa om iets over hedendaagse taalkunde aan de weet te
komen.’ Van het Reve zou volgens Koster op één lijn zitten met Chomsky in de
opvatting dat ‘een organisme’ geen louter produkt is van maatschappelijke of sociale
of wat voor omgevingsinvloeden dan ook. Toch lijkt me de zaak nog ingewikkelder.
Koster, die goed bekend is met het werk van Chomsky, vraagt zich in het geheel niet
af of Chomsky ooit een artikel heeft geschreven over het verband tussen zijn
taalkundige opvattingen - de grammatica's van de diverse menselijke talen verschillen
niet zo veel en er moet dus een essentie in de taal zitten - en zijn politieke ideeën,
die eerder in de richting gaan van Marx en Bakoenin (dus wél maatschappelijke
invloeden) dan van meer conservatieve ideeën waarin het ‘essentialisme’ altijd heel
belangrijk is. Chomsky, zo zou een lapidaire conclusie kunnen luiden, is een
conservatief taalkundige en een progressief intellectueel. Zou Chomsky nooit een
dergelijk stuk hebben geschreven? Het lijkt me onwaarschijnlijk. Koster haalt nog
meer voor de dag dat behartenswaardig is en dat tot tegenspraak uitlokt. Een duidelijke
stijl en goede voorbeelden kunnen hem niet ontzegd worden, zodat Van het Reve
wat dit betreft school lijkt te maken. In MAATSTAF (1982/7) schrijft Sjoerd van
Faassen een hoofdstuk uit de geschiedenis van Nederlandse intellectuelen met zijn
grondige artikel over de historicus en socioloog P.J. Bouman. Het gaat om Boumans
ideeën en geschriften van voor en net na de oorlog, zijn inspiratie voor de Nederlandse
Unie en zijn bedoeling om een tijdschrift op te richten in de geest van ‘De Nieuwe
orde’. Van Faassen toont aan dat Bouman in publikaties na de oorlog wel bekende
in de jaren dertig te hebben uitgekeken naar een Grote Oplosser, maar dat dat veel
langer heeft geduurd.
Tussen de steeds weer verschijnende nieuwe tijdschriften zit er soms één waar je
wat langer in leest: zoals in het eerste nummer van DE VETTE BRIL, een ‘kultureel
tijdschrift voor literatuur, beeldende kunst, theater, film & muziek’ waarin iemand
onder de naam Suppoost Spek, en onder de titel ‘Honderd onbekende schilderijen’
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een column over beeldende kunst schrijft. Hij bekent dat hij wel eens ‘in zijn eentje
wat gaat dansen’ als er geen bezoekers in zijn zaal zijn. Er is ook een interview met
Laurie Anderson, een stuk over Wolf Bierman en een absurde bijdrage over de Mona
Lisa en wat die allemaal teweeg heeft gebracht. (‘Hoe geil is de glimlach van de
Mona Lisa? Zo geil als de toeschouwer zelf’) Alle versies komen ter sprake, evenals
uitspraken van schrijvers over haar. (George Sand: ‘Dat is geen vrouw. Dat is een
idée fixe’). Heel aardig zijn de vier ‘Mijmeringen van een fetisjist’ van Hans Hoenjet.
De fixe betreft een koelkast, regenjas, postvak en een slaapkamer. (Parkstraat 3,
Utrecht)
CP

Uitverkoren
Ik lach bij het zien door Wilhelm Schön (De Harmonie) De stukjes van een
geheimzinnige heer die zich gedurende enkele jaren ophield in operahuizen en
daarover met een verzengende opgewektheid verslag deed in deze krant.
Monsignor Quixote door Graham Greene (The Bodley Head/Keesing) Een geestige,
doch niet van eeuwenoude ernst gespeende roman die een antwoord lijkt op ‘Earthly
Powers’ van Anthony Burgess. (Zie pag. 29)
De mens is de mens een zorg door Abram de Swaan (Meulenhoff) Geen essays van
de politicoloog of psychotherapeut De Swaan, maar van de socioloog. Hoe men niet
langs gebaande wegen denkt. (Zie pag. 14)

Elliott Banfield

The Dean's December door Saul Bellow (Pocket Books/Van Ditmar) De zojuist
verschenen pocket-editie van Bellows laatste roman. Een intellectueel in Oost-Europa
en Chicago. (Zie de boekenbijlage van 27-2-82).
The Mosquito Coast door Paul Theroux (Avon-pocket/Van Ditmar) Op het eerste
gezicht een reisboek, maar in werkelijkheid een fantastisch verhaal van een
voortdurend op de beschaving kankerende Amerikaanse vader die een huis en een
ijsfabriek in het hart van de jungle bouwt.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Van heidense en andere verlangens
De debuten van Mees Houkind, Hans ter Mors en Niek de Laaf
Kroniek van een blauwe maandag Verhalen door Mees Houkind Uitgever:
Bert Bakker, 117 p., f19,50
De dealer en de organist door Hans ter Mors Uitgever: De Bezige Bij, 143
p., f22,50
De groene hoek Roman door Niek de Laaf Uitgever: Meulenhoff, 160 p.,
f26,50
Carel Peeters
In het tweede verhaal van de bundel Kroniek van een blauwe maandag met de
vervaarlijke titel ‘Executies’ bereidt een grootvader zich voor op bezoek van zijn
kleindochtertje. Hij zaagt een kerstboompje om dat hij samen met haar wil gaan
optuigen. Hij kijkt daarnaar uit en is van plan haar van alles te vertellen dat in haar
herinnering zal blijven leven, even glinsterend als de kerstballen. De anekdote van
het verhaal gaat aldus verder: het meisje komt bij haar grootouders aan en heeft een
zak met groen bij zich voor het konijn van de buurvrouw. Dat is een bekend ritueel
waar de grootvader zich bij heeft neergelegd, hoewel hij het vervelend blijft vinden
dat hij de liefde en belangstelling van het kind moet delen met die vrouw en het
konijn. Hij wacht ongeduldig op haar terugkomst, zich nog eens voor de geest halend
wat hij haar zal vertellen. Als ze bij terugkomst in tranen is begrijpt hij wat er gebeurd
is. Het konijn had niets meer aan het groen. Het was gevild en hing bloot te wachten
op de braadpan. Er waren tranen, maar er kwamen geen vragen hoe iemand dat nou
kon doen. Het optuigen van de kerstboom verloopt daarna nagenoeg zwijgend en
zonder het tintelende genoegen dat hij zich had voorgesteld. Wat hij zijn kleindochter
nog vertelt gaat niet van harte, ‘het waren futiliteiten geworden, levenloze,
eendimensionale schimmen, as op zijn tong’.
De geciteerde laatste zin is van belang voor de vraag of Mees Houkind een
schrijfster is of iemand met wat anekdoten, ervaringen en herinneringen die ze graag
opschrijft. ‘Executies’ is voornamelijk een melancholiek anekdotisch verhaal, maar
het heeft iets meer waardoor het uit de sfeer van de loutere anekdotiek wordt getild.
De grootvader verheugt zich niet alleen op het genoegen van het optuigen van de
kerstboom met zijn kleindochter, hij heeft ook zijn persoonlijke motieven: hij wil
iets herstellen. Hij wil voorkomen dat het kind, net zoals hij, geen continuïteit in de
geschiedenis voelt. Hij weet niets van zijn grootouders, ze hebben hem nooit verhalen
verteld: ‘Het beeld van die twee mensen voor het venster in clair-obscur was als een
muur, waarop hij alleen maar kon kloppen om daarachter de geheime, duistere gang
te horen vibreren, de nagalm te horen van anonieme voorgeslachten.’ Zijn kleindochter
zal later niet tegen zo'n muur hoeven kloppen. Deze persoonlijke, op de achtergrond
aanwezige motieven verlenen het verhaal een extra dimensie, en iets dat niet alleen
geldigheid heeft voor dit verhaal. Als deze motieven er niet waren geweest, zou het
verhaal eendimensionaal zijn gebleven, een futiliteit, op dezelfde manier ontdaan
van de luister als de verhalen die hij had willen vertellen: de moordlustige buurvrouw
had de stemming en zijn plannen bedorven door het konijn om zeep te helpen.
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Een ander verhaal, ‘Een heilig kyrie’, heeft een verrassend ironische toon. Ironie
betekent distantie, en als het, zoals in dit verhaal, gaat om het weergeven van de
indruk die een ‘onverdiend en onverwacht’ mooie kapelaan op een tienjarig meisje
maakt, dan is er nauwelijks een betere vorm denkbaar. Het verhaal behandelt de
listen die de tienjarige bedenkt om door hem, die ze in het verhaal ‘Schoonheid’
noemt, gezien te worden. Ze bedenkt vragen, bestudeert de jurisdictie omtrent de
biecht, alles om hem nog vaker te zien dan die ene keer in de week. Ze raakt geheel
thuis in de diplomatie van de katholieke jeugd door zich op dit gebied goed te
oriënteren. ‘Schoonheid’ wordt ook nog ‘Dapperheid’ als hij tijdens het uitdelen van
hosties de bevelen van de pastoor negeert. ‘Schoonheid en Dapperheid’ is het die
haar daarna in haar verbeelding helpt haar angsten te overwinnen. De laconieke toon
van het verhaal doet niets af aan het fanatisme waarmee de tienjarige probeert te
krijgen wat ze hebben wil. Wat het verhaal zo aardig maakt is de beschrijving van
het denkwerk dat verricht moet worden om gevoelens gehonoreerd te krijgen en de
zelfverzekerde zinnen en woordkeus waarmee dat gepaard gaat. Het verhaal bevat
bouwstoffen in stijl, toon en inhoud om zich zelf genoeg te kunnen zijn; een wezenlijk
onderdeel is echter dat aan ‘Schoonheid’ en ‘Dapperheid’ ook een algemener strekking
wordt gegeven, zodat het verhaal die extra dimensie krijgt waardoor het gaat opvallen.

Mees Houkind

Een debuut bestaande uit verhalen waarin personages van verschillende leeftijd,
geslacht en professie voorkomen is óf heel virtuoos óf het werk van iemand die begint
met schrijven en zijn vermogens test. De personages van Mees Houkind zijn - afgezien
van de grootvader en het tienjarige meisje met haar heidense verlangens aan het adres
van de kapelaan - een leraar van ongeveer veertig, een man van bijna vijftig, en
pasgetrouwde vrouw en een oude dame. Dat is wat al te divers als ze niet met elkaar
worden verbonden door een gemeenschappelijke thematiek, die in deze bundel niet
uit de verf komt. Het zijn daardoor verhalen die elkaar niet ondersteunen. Er is een
lang verhaal over een bejaarde dame die elke dag om lunchtijd tegenover een
jongeman in een park zit, gescheiden door een sloot. Dat roept haar jeugd terug en
het verlangen om met hem een lange reis te gaan maken. ‘De reis naar Kashmir’,
zoals het verhaal heet. In ‘Gegeven het vleesch’ is de situering weer geheel anders
en merkwaardig archaïsch: een vrouw die niets van seksualiteit
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weet wordt elke zaterdag door haar streng christelijke man bezeten en leeft verder
met hem als een huishoudster. Dit verhaal lijkt zich in vroeger tijden af te spelen,
maar de ontknoping is ineens geheel van deze tijd. Het titelverhaal heeft een wat
bijzondere vorm omdat er van het heden naar het verleden wordt gesprongen, maar
dat maakt het verhaal er niet sterker op.

Hans ter Mors

Verkeerde rails
Van Mees Houkind zou ik het liefst meteen haar tweede boek willen lezen om te
weten of ze zich inderdaad als een schrijfster ontpopt en de vermogens uitbuit die
ze in ‘Een heilig kyrie’ tentoonspreidt en die in de andere verhalen niet helemaal
afwezig zijn. Ik kijk minder uit naar het tweede boek van Hans ter Mors. In zijn
debuut De dealer en de organist staat een verhaal over een man die tevergeefs
manuscripten opstuurt naar uitgeverijen. Zulke verhalen zijn heel geschikt om
recensenten vooroordelen te bezorgen die zich in hun uiteindelijke oordeel nestelen.
Dat de schrijver op een koude zaterdagmorgen niet nóg eens oog in oog met de
postbode heeft gestaan die hem een pakketje overreikte moet te maken hebben met
het laatste van de vier verhalen in deze bundel dat boven de andere uitsteekt, tevens
het titelverhaal. Maar dan heeft Ter Mors mijn geduld al op de proef gesteld met
‘Prelude en Fuga’, ‘O, Fiat’ en, in mindere mate, met ‘Het circuit’. Het eerste verhaal
bestaat uit tergend gezeur van een student chemie die de zaak heeft belazerd tijdens
een tentamen en die op vakantie gaat op een bromfiets, achtervolgd door het beeld
van Oliemans, de man die het tentamen afnam en hem heeft betrapt. De helft van
het verhaal bestaat uit een dagboek, evenals de rest een klaagzang/lofzang op zijn
nietszeggendheid en ambitieloosheid, die natuurlijk voor een deel veroorzaakt worden
door zijn gekwetste ziel vanwege het tentamen. Maar gezeur in het tempo van een
invalide slak blijft het, daar helpen Marijke en Angela niets aan. Deze meisjes zweven
een beetje door zijn hoofd. Tot overmaat van ramp suggereert het slot ook nog dat
de student voor de eeuwigheid het water in loopt. Over het verhaal ‘O, Fiat’, over
de onfortuinlijke manuscripten, zullen we het niet meer hebben. In ‘Het circuit’
bezoekt een vader voor het laatst het circuit van Zandvoort dat men aan het afbreken
is. Hij is daar tijdens races een keer geweest met zijn vijfjarige zoon, heeft er zich
één gevoeld met het enthousiasme van zijn zoon vóór de grote dag en zich wat mat
en teleurgesteld gevoeld toen ze er waren. En hij heeft er filmopnamen van gemaakt,
die hij voor zich zelf draait nu zijn zoon op negentienjarige leeftijd is omgekomen.
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Niek de Laaf

‘De dealer en de organist’ begint met een alinea waarin de hoofdpersoon met zijn
grootmoeder achter het orgel in een kathedraal zit. Hij is verbaasd en enthousiast dat
hij erop kan spelen. Het betreft een droom met voorspellende betekenis. De
hoofdpersoon is de helft van een tweeling; hij zelf is dealer van Volvo's, zijn broer
is organist met lokale reputatie. De dealer is gescheiden, woont alleen boven zijn
zaak, heeft een volwassen dochter met wie hij gebrouilleerd is en spreekt en denkt
in de hoogste termen van lof over auto's, in het bijzonder Volvo's.
De droom heeft te maken met de grootmoeder. Zij is juist op hoge leeftijd
overleden. In het begin van het verhaal is het nog niet zo duidelijk waarin het zit,
maar later wel: de dealer spreidt een platvloerse haat voor kunstenaars ten toon
waarvan langzaam duidelijk wordt dat het alles te maken heeft met zijn lot: zijn broer
en niet hij is organist geworden. Op de dag van de begrafenis spant alles tegen hem
samen, hij zal zijn dochter en broer weer zien en zijn grootmoeder begraven die hem
heeft geleerd orgel te spelen. Hij is in een geagiteerde stemming en herinneringen
besluipen hem. Dat hij niet verder heeft gestudeerd op het orgel blijkt een misverstand,
waar zijn grootmoeder op haar doodsbed tegenover een vriend nog haar spijt over
betuigt. Als bij de verdeling van het huisraad ook het harmonium ter sprake komt,
wil hij niets behalve het harmonium hebben waarop hij ooit het Largo van Händel
heeft gespeeld. Zijn broer, en dat wist hij, was ook op het harmonium gespitst.
Dit verhaal over iemand die op de verkeerde rails terechtgekomen is en er niet
maar af kan, wordt ontsierd door het optreden van een spook. De hoofdpersoon
ontmoet hem op weg naar de begrafenis, vroeg in de ochtend terwijl het hard sneeuwt.
De geheimzinnige figuur is er alleen maar om hem bekentenissen en herinneringen
te ontlokken en om later nog even terug te komen als blijkt dat in het leven van zijn
grootmoeder ook een geheimzinnige man is geweest, misschien wel dezelfde.

Nooit meer terug
Voor het lezen van De groene hoek van Niek de Laaf moet men op zijn hurken. Het
gaat over de vijf- en later zevenjarige Koko en zijn leven - in 1939-1940 - in de
Antwerpse wijk waar het boek naar is genoemd. Op het niveau van een vijfjarige
gebeuren interessante dingen; de wereld is overzichtelijk en er is alle gelegenheid
om zich in details te verdiepen. De Laaf heeft iets van een schrijver van een
kinderboek voor volwassenen, want daar gaat het natuurlijk om: de wereld van de
kleuter wordt met elke stap groter en terug kan hij niet. De Laaf beschrijft het leven
van Koko in korte hoofdstukken en geeft hem geen speciale kenmerken mee. Het is
een kleuter en kind als alle andere kinderen, behalve dat hij soms gepest wordt omdat
hij een ‘Ollander’ is. De Laaf is terecht niet teruggeschrokken voor het gebruik van
Vlaams, en het functioneert goed. De Laafs perspectief is consequent dat van een
kind en daarom wordt er voortdurend lichtelijk verbaasd tegen de volwassenen
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aangekeken. Koko is nogal vaak met zijn revolver in de weer: zo haalt hij hem 's
avonds voor de dag als hij het ‘Spook van de straatlantaarn’ in de straat hoort. Er
heerst niet overal onraad in De groene hoek: de lichte angst voor figuren als ‘den
kwajen boer’, ‘de Mannen’ (de grote jongens), ‘den vuilen vent’, de Duitse soldaten
en de mismaakte Jujuuke wordt afgewisseld met onschuldige spelletjes, vooral in
samenwerking met het meisje Esthèrreke. De Laaf houdt zich bij beschrijvingen en
legt nauwelijks accenten door motieven niet uit te bouwen. We komen wel het een
en ander te weten over de sociale verhoudingen: de moeder van Koko vertelt
geïdealiseerde verhalen over haar geboorteplaats Amsterdam, een oom behoudt zich
het recht voor als kapitalist door het leven te gaan, terwijl Koko's vader verklaart een
socialist te zijn. Maar Koko moet wel naar de kerk om hem niet tot een outcast te
laten opgroeien. De enkele jaren die het boek bestrijkt omvatten onder meer de komst
van de Duitsers, de ontruiming van de wijk, een vakantie in de duinen en Koko's
pelgrimstocht naar de ontruimde wijk om te zien of er nog iets te vinden is van
Esthèrreke.
De groene hoek is een aardig boek door het consequent volgehouden perspectief.
Er wordt van onderen tegen de wereld aangekeken en het is of alles voor het eerst
gezien wordt. Het boek doet daardoor denken aan Eerste indrukken van K. Schippers.
Ook daarin overheerst verbazing en wordt alles van de buitenkant gezien, want van
inzicht kan nog geen sprake zijn. Door het vermijden van accenten wordt pas langzaam
duidelijk dat Esthèrreke voor Koko veel betekent, wat pas echt aan het licht komt
als ze niet meer met elkaar kunnen spelen. Het boek heeft een kort tweede deel dat
jaren later speelt als Koko een Ko is geworden, getrouwd en gescheiden is en
volwassen dochters heeft. Hij is met zijn tweede vrouw en een bevriend gezin op
vakantie. Dat roept onvermijdelijk herinneringen op aan een andere speelkameraad,
waar hij ooit nog eens tevergeefs naar heeft gezocht.
■
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Slaapkamers en woonkeukens
A. Alvarez: de echtscheiding in onderzoek
Life after Marriage Scenes from Divorce door A. Alvarez Uitgever:
Macmillan, 269 p., f51,20 Importeur: Nilsson & Lamm
Nienke Begemann
Alvarez' nieuwe boek is kennelijk geschreven als een pendant van The Savage God,
zijn fameuze studie van zelfmoord in de literatuur, met de dood van Sylvia Plath als
goed in de markt liggend beginpunt. Over dat eerste boek heb ik altijd gemengde
gevoelens gehad, het nieuwe is in zoverre beter te pruimen dat het in ieder geval
onverhuld persoonlijk is, maar overigens laat het dezelfde smaak achter van het soort
bederf dat kan optreden door een bepaalde ambitieuze, verre van onschuldige of
belangeloze verhouding tot de literatuur.
Life after Marriage gaat over echtscheidingen, die van Alvarez zelf en die van
anderen. Het is hem kennelijk niet te doen geweest om een beeld te geven van de
oorzaken en gevolgen van het mislukken van huwelijken in het algemeen, maar om
de ervaringen van het soort mensen waartoe hij zich zelf rekent: intellectuelen,
literaire critici en schrijvers ‘met een kleine talent’ (zijn eigen woorden), behorend
tot de generatie die gevormd werd na de laatste oorlog, toen seksualiteit al wel het
hoogste goed werd gevonden maar nog geenszins was vrijgemaakt, want de pil
bestond nog niet. Maar D.H. Lawrence en Sigmund Freud hadden nieuwe maatstaven
aangegeven, zoals de cultus van het gelijktijdige orgasme, waaraan ‘fiercely literary’
jonge mensen als Alvarez met alle geweld probeerden te voldoen. Vooral Lawrence
was ‘de apostel van het ware huwelijk, een felle en intolerante kerk, met Cambridge
als haar Rome en F.R. Leavis als paus’, zoals Alvarez het vol verbittering formuleert.
Over zijn eigen pijnlijke en merkwaardige ervaringen met Lawrences geloof in
de suprematie van de donkere fallische goden schrijft Alvarez heel leesbaar, dat moet
gezegd. Zijn verhaal is dan ook ijzersterk: de door Leavis in de Lawrenciaanse sekte
ingewijde jonge Eng. Lit. graduate lukte het, hoe kon het mooier, te trouwen met
een kleindochter van Frieda Lawrence. Hoe hij dat voor elkaar kreeg is een verhaal
apart: het is het relaas van de ambitieuze, begaafde jonge afgestudeerde, die,
ongehinderd door gebrek aan beurzen, voor een promotie-onderzoek contact zocht
met de weduwe van Lawrence, zo haar dochter Barbara en haar zoon Montague
ontmoette, en op hol geslagen door de indoctrinatie in Cambridge en de romantiek
van de omstandigheden, trouwde met Barbara's dochter, met wie hij vervolgens alle
desillusies beleefde die op dat gebied op de loer liggen.
Het is een ironisch verhaal, waar Barbara's dochter nogal bijtend op heeft
gereageerd. Het gaat over in een analyse van het huwelijk van Frieda en D.H.
Lawrence zelf, dat sinds de jaren vijftig, toen het nog als groot voorbeeld gold, heel
wat aan glans heeft ingeboet (of aan realiteit heeft gewonnen), onder andere door
Martin Greens geruchtmakende boek over Frieda en haar zusters, The von Richthofen
Sisters, waaruit Alvarez vrijelijk citeert. Ook het verhaal van Frieda's kinderen, en
het effect dat het weglopen van hun moeder op hun levens heeft gehad, komt uitvoerig
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aan bod - evenals Lawrences blijvende schuldgevoel daarover en de invloed daarvan
op zijn verhouding met Frieda en op zijn werk.

Gemengd gevoel
Het is allemaal bekwaam gedaan en toch geeft het me een gemengd gevoel om het
persoonlijke leven zo ingebed te zien in het professionele: naakte waarheden en
bekentenissen van persoonlijke drijfveren en van verhoudingen waarvan de
wetenschap doorgaans beperkt blijft tot het mondelinge circuit horen in mijn gevoel
niet in druk te verschijnen en zeker niet gebruikt te worden als kritische werktuigen.
Zo'n openbare wasbeurt lijkt al heel snel op een wraakoefening, bij voorbeeld.
De rest van Alvarez' boek maakt het er jammer genoeg niet beter op. Er volgt een
lang, geleerd hoofdstuk over de geschiedenis van de echtscheiding als sociaal en
juridisch verschijnsel, vanaf de oude Hebreeërs en de Romeinen, dat weinig meer
oplevert dan het idee dat de ouden het nog niet zo slecht hadden geregeld. Verder
vermeldt Alvarez dat Paulus en de kerkvaders niet hebben bijgedragen aan een
gunstig, redelijk echtscheidingsklimaat. Daarna gaat het boek over in een aantal
hoofdstukken met modieuze titels als Mourning en Collusions, waarin Alvarez als
een hinderlijk over-aanwezige interviewer gescheiden van academisch niveau
ondervraagt. Hij heeft zelfs speciale reizen gemaakt naar Denemarken en Zweden
om de nieuwste ontwikkelingen in die progressieve landen, zoals het ‘paperless
marriage’, vast te leggen. Het is jammer voor Alvarez dat hij geen Bergman is, ook
al heeft zijn boek als ondertitel Scenes form Divorce. Hij is noch een groot schrijver,
noch een helder socioloog, zodat die verhalen niet verder komen dan een soort
opgedirkt Margiet-niveau met als neveneffect dat ze ook nog een onbetrouwbare
indruk maken.

A. Alverez, foto ABC

Aan de andere kant kan ik me wel een beetje voorstellen dat hij na Malamuds
succes met Dubin's Lives - de roman over de biograaf van D.H. Lawrence die zo
wordt getormenteerd door zijn meedogenloze onderwerp dat hij verzandt in een veel
te late en zeer onvolmaakte verhouding met een neurotische, afgeslapte versie van
Frieda - of na Philip Roths Lawrenciaanse boek over de jonge schrijver die een
denkbeeldige affaire heeft met Anne Frank, het niet heeft kunnen laten zijn eigen
‘ware verhaal’ te vertellen. Alleen is het treurig dat Alvarez, als schrijver en criticus,
niet beseft dat de waarheid het niet haalt bij fictie.
Misschien moeten wij er ons maar over verheugen dat het zo eenvoudig ligt: dat
kunst iets anders is dan het leven, hoe hevig en uitzonderlijk het ook geleefd mag
worden, en dat we wel van kunst leren, maar niet op de manier die Alvarez zich
voorstelt, als gold het een enorme groepstherapie-sessie. Er zijn prachtige gedichten
en romans over echtscheidingen geschreven, en er zijn fantastische films over
gemaakt, waarbij we niet aan de hand van de makers hun slaapkamers of woonkeukens
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worden ingesleurd, of althans zonder dat we dat gevoel krijgen. Tot die essentiële
distantie of abstractie heeft Alvarez niet kunnen of willen overgaan. Hij heeft, kortom,
niets getransformeerd - en we worden er dus geen cent wijzer van.
■
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De gevaarlijke grens
Het noodlottige verlangen in Tom Pauka's roman
Een ongewenst verlangen door Tom Pauka Uitgever: Querido, 219 p.,
f34,50
Frans de Rover
De meeste verhalende literatuur bestaat bij gratie van de ‘abnormaliteit’: hoe aktiever
de worm onder het schedeldak van het romanpersonage, hoe kleurrijker en boeiender
de neerslag in verhaalvorm kan zijn. Ik spreek met die vaststelling geen negatief
waardeoordeel uit - integendeel: als weinig andere media biedt literatuur de
mogelijkheid denkprocessen en handelingen voor te spiegelen die in de alledaagse
werkelijkheid van de lezer (en de schrijver) niet ondenkbaar of onvoorstelbaar zijn,
maar die nu eenmaal niet tot het ‘normale’ belevingspatroon behoren.
Gedurende het lezen van een roman of verhaal kan de lezer ervaren wat hij
‘buitenliterair’ (onbewust) vreest of hoopt; de wetenschap dat wat hij leest ‘maar
literatuur is’, dat het ‘net echt, maar niet heus’ is, wordt literatuur-psychologisch als
een van de belangrijkste drijfveren voor literatuurlezen beschouwd. Boeken die aan
dit soort effekten hun waarde ontlenen, krijgen dan ook etiketten als ‘psychologische
roman’ of ‘psychologisch realisme’ opgeplakt. Mijn oordeel over de kwaliteit van
dergelijke literatuur wordt bepaald door de mate van subtiliteit die een auteur
aanwendt bij het bespelen van de lezersemoties. Het opvoeren van door ‘gevreesde
ziektes’ geteisterde personages lijkt op voorhand een weinig subtiel middel. Ik zeg:
op voorhand, want het vakmanschap van de auteur, de wijze waarop hij door
nuancering een al te gemakkelijke, al te ‘goedkope’ lezersrespons weet te voorkomen,
is ten slotte doorslaggevend.
De nieuwe roman van Tom Pauka, Een ongewenst verlangen, zet in met de
volgende alinea: ‘Om half tien reed Robert Bakker met zijn elektrische rolstoel naar
het hoge divanbed bij het raam, keek enige tijd naar de straat en kantelde zijn lichaam
toen langzaam schuin voorover. Halverwege deze valbeweging ademde hij in en stak
hij zijn kin naar voren; hoe meer bovenlichaam hij in een keer op de divan kon
krijgen, hoe minder moeite het hem zou kosten om zijn benen binnenboord te halen.’
Op voorhand houd ik niet van zo'n introduktie, maar na lezing van de roman moet
ik zeggen: Pauka slaagt erin zo veel nuancering in zijn verhaal over de laatste dagen
van een multiple sclerose (m.s.) patiënt te brengen, dat hij niet of nauwelijks de
gevaarlijke grens van de sentimentaliteit overschrijdt. Daardoor stijgt de roman uit
boven de weergave van een gevreesde ziekte-geschiedenis en krijgt diepere betekenis,
al bereikt Pauka niet wat bijvoorbeeld James Purdy in zijn roman In a shallow grave
(1975; in pocketuitgave 1981) gelukte: diens ‘invalide’ deed mij uiteindelijk vergeten
dat hij een getekende was ten gunste van een volledig psychologische probleemstelling
van de diepste menselijke emoties.
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Tom Pauka
(Foto: Bert Nienhuis)

Bij Pauka blijft Robert Bakker primair de patiënt die aan een specifieke ziekte ten
onder gaat, alle (geslaagde) verwijzingen naar een algemener plan ten spijt. Maar
misschien is deze vergelijking niet eerlijk: Purdy is ten slotte een schrijver, doorkneed
in alle literaire subtiliteiten en vormgevingsprincipes; Pauka is vooral een verteller.
Dit verschil vormde ook de kern van mijn eerdere (VN 17-10-1981) negatieve oordeel
over Pauka's Winnifred onttrekt zich aan het oog (1981). In die roman trachtte Pauka
op een ‘Revisor-achtige’ manier zo veel psychologische processen door suggestie
aan het oog te onttrekken, dat zijn personage en haar problematiek in een mist
vervaagde. Nu heeft hij voor een andere schrijfwijze gekozen: direkter, realistischer
- vertellender; het expliciete karakter van zijn mededelingen in dit boek maakt zelfs
zijn vorige roman interessanter. Een van Pauka's vaste thema's blijkt het (tot mislukken
gedoemde) streven van zijn personages zich terug te trekken uit hun omgeving in
het veilig gewaande isolement van een mini-wereld: in de droom uit de kindertijd.

Isolement
Het verhaal over Robert Bakker is het verhaal over de man die, getroffen door een
wrede speling der natuur, veroordeeld is tot leven in een maatschappelijk en sociaal
isolement, maar die weigert de rol van slachtoffer (mee) te spelen. Zelfs op zijn
‘laatste’ avond tracht hij nog te rationaliseren waarom juist hij m.s. gekregen heeft:
als kind was hij gefascineerd door kartonnen dozen, door ‘zo'n geheim idee dat ik
in een doos kon kruipen’; in zijn fantasie (die op het boekomslag ‘werkelijkheid’ is
geworden) perfectioneerde hij ze, richtte ze in als begeerde mini-kamertjes met
gordijntjes, stripboekjes en batterij-lampjes: ‘Ik wist zeker dat ik voor altijd gelukkig
zou zijn als ik zo zou kunnen leven, met mijn hoofd in een doos en alles onder
handbereik.’ Zo leeft hij enkele decennia later: alles in zijn aangepaste woning onder
handbereik. Maar wat een kind zich als ideaal droomt, wordt een volwassen man
noodlottig want weer is het ‘de natuur’ die hem verhindert met zijn hoofd in een
doos te leven - hij raakt verliefd op de jeugdige verpleegster die hem iedere dag komt
wassen. Een onmogelijke liefde, ‘een ongewenst verlangen’, want zij heeft een andere,
weliswaar getrouwde, vriend en híj zal nooit tot een ‘normale’ relatie in staat zijn:
‘Weet je, ik zal je een idee geven van wat ik wel eens gedacht heb (...) als ik één wens
had mogen doen, dan had ik een keer met jou onder de douche willen staan (...) je
weet dat ik met een klein beetje hulp rechtop kan staan. Dus zo ben ik daarop
gekomen, denk ik. Ik heb nooit gefantaseerd over dingen die ik niet zou kunnen, ik
wou alleen... eh ...je aanraken en zo. Luisteren, kijken. Dat soort dingen.’
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Sentimenteel? Zielige zieke man? Zo'n geïsoleerd citaat kan die indruk wekken,
maar het zou een verkeerde zijn. Robert spreekt deze woorden uit op het eind van
zijn leven, na door in een kelderkast te kruipen (Winnifred!) aan ziekenhuisopname
ontkomen te zijn, wanneer hij zich alle fysieke kracht voelt ontglippen (ontnemen)
en slechts met uiterste krachtsinspanning tot een laatste telefoongesprek met zijn
geliefde in staat is. Afsluitend wat vooraf is gegaan, roept zijn uitspraak geen
zieligheid of sentimentaliteit op; wel: ontroering. Daaruit blijkt Pauka's vakmanschap
en integriteit; nimmer wordt Robert afgebeeld of becommentarieerd als ‘zielige man’,
nimmer wordt de lezer aangeroepen gevoelens van meelijden te tonen. Veel eerder
wordt Robert neergezet als iemand die, soms op humoristische, soms op wat balorige
wijze
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wraak neemt op een maatschappij die zich geen houding weet te geven tegenover
‘de getekenden’ anders dan in reacties van (geveinsde) meewarigheid.
Een aardig voorbeeld van een humoristische situatie met bijna absurde trekjes is
Roberts tocht per electrische rolstoel naar het andere eind van de stad. Hij heeft tot
die onderneming besloten om zijn beminde verpleegster, die in een ziekenhuis
herstellende is van een auto-ongeluk, verrassend te bezoeken. Vanuit het perspectief
van een rolstoelrijder krijgt het stadsverkeer duivelse dimensies: het wiel van de op
een halte afsturende autobus manoeuvreert op ooghoogte en geeft pas op het laatste
moment minieme ruimte aan een langs de stoeprand voortrollende man-in-stoel. Een
ademloos toekijkend publiek completeert het plaatje. Het hoogte-en tevens eindpunt
van de expeditie heeft plaats in de tunnel die de twee stadsdelen met elkaar verbindt.
Opgejaagd door het verkeer ontkoppelt Robert zijn versnelling en raast slingerend
naar het laagste punt onder de rivier; de automobilisten durven zo een dwaas niet
meer te passeren en er ontstaat een gigantische opstopping. Enigszins bedwelmd
door de benzinedampen zet Robert zijn ‘voertuig’ stil en bemerkt dat de tunnelpolitie
via camera's de chaos niet ontgaan is: ‘Een eigenaardig gekraak werd plotseling
hoorbaar in de tunnelbuis, het geluid van een elektronisch versterkte storing (...)
“Hier spreekt de tunnelpolitie,” zei de stem, “u bent verplicht om onze aanwijzingen
op te volgen, u bent gesommeerd om stil te blijven staan en u eigen niet te
verplaatsen.” De koppeling schoot vast. Het gekraak bleef in de lucht. “Hij is nog
doof ook, godverdomme,” zei de politieman terzijde en op normale toon. Robert
richtte zijn hoofd op en grijnsde tegen de dichtsbijzijnde camera. Daarna vouwde
hij zijn handen over zijn borst en sloot zijn ogen.’ Volgt het transport per inderhaast
aangepast politiebusje naar het bureau; de inspecteur denkt in Robert een actievoerder
voor invalidenrechten te ontwaren, maar deze kan zijn betoog nauwelijks volgen en
heeft weinig weerwoord. ‘“Ik wil u wel zeggen,” zei de inspecteur (...), “dat ik als
krantelezer, als burger, als verantwoordelijk mens in de maatschappij, ontzettend
veel begrip en respect heb voor uw actie en dat ik mij zou kunnen voorstellen dat ik
in uw situatie zijnde...” Hij raasde voort en maakte tenslotte opgelucht glimlachend
een einde aan het gesprek door Robert te danken voor diens opstelling, die enerzijds
prettigformeel was geweest en anderzijds toch een contact mogelijk had gemaakt
over de grenzen van de scheiding burger-politie heen, wat, naar de inspecteur hoopte,
beloftes inhield voor “een blijvend soepel verloop van de contacten tussen uw groep
en ons”.’ Het bevoegd gezag brengt Robert keurig naar diens woonwijk terug; hij
weet de agenten echter zodanig te misleiden dat ze hem ‘afleveren’ op een plaats
vanwaar hij, zodra de politiebus uit het zicht is, zijn voorgenomen tocht kan hervatten.
Ditmaal met succes, althans wat het gestelde doel betreft. Het natuurgeweld van een
regenbui die hem onderweg - op de pont - overvalt, zal zijn fysieke toestand fataal
verergeren.
Roberts verliefdheid wordt tot een vorm van (on)bewust gewilde zelfvernietiging:
zijn levensdrift wordt tot doodschrift; alles lijkt beter dan de langzaam afnemende
mogelijkheid van een leven met alles-onderhandbereik. Dit laatste wordt
geconcretiseerd in de relatie tussen Robert en zijn jeugdvriend Frans, een ingenieur
die geen (technische of persoonlijke) inspanning te veel is het Robert zo comfortabel
en ‘handig’ mogelijk te maken. Hij ontwerpt installaties om zich te kunnen
verplaatsen, hij neemt hem mee de stad in, naar warenhuizen (‘een leuke storende
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mag-ik-er-even-langs-dames-rondrit’), naar café's (‘Ik denk aan een café met een
trap en een smalle deur en opstapjes. Iets waar we zoveel mogelijk overlast
veroorzaken’), hij gaat met hem vissen of laat hem onverantwoord gevaarlijke streken
in een bouwlift uithalen. Ondanks beider besef van fysieke ongelijkheid bestaat
tussen hen een onbaatzuchtige vriendschap, Frans ingegeven door een gevoel van
solidariteit, van menselijk waardigheid. Maar Roberts emotioneel verlangen, verhevigd
door de angst voor verder krachtverlies, blijkt - hoe ongewenst misschien ook sterker dan de ratio: een kind wordt niet ongestraft volwassen.
Het is deze problematiek waarover Pauka in een helder rechttoerechtaan
gestructureerd verhaal, psychologisch-realistisch met de nadruk op het laatste,
‘vertelt’. De ironische relativering van de ‘zielige’ aspecten van zijn hoofdpersoon
maken zijn verhaal op vele momenten zelfs amusant. Verhalen van vertellers herleest
men doorgaans niet al te vaak; dat mijn roman-exemplaar echter al na eenmalige
lezing alle kracht verloor en uit elkaar viel, blijft uitermate zielig voor ‘het boek’.
■
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Moralisme en perversie
Felicien Rops en de schrik van de erotiek
Felicien Rops over kunst, melancholie & perversiteit door Leo van Maris
Uitgever: De Arbeiderspers, 214 p., (waarvan 70 illustraties), f39,50
Ed Schilders
Wanneer heeft iemand recht op de hemel? Er was eens een man die zijn hele
levenswijze in dienst had gesteld van de verering van de heilige Jozef. Die man
overleed en kwam aan de hemelpoort alwaar hij ontvangen werd door sint-Petrus en
een panel van bekende Nederlanders, allen gehuld in het shirt van een Japanse sponsor.
Nadat het panel de man enige vragen had gesteld en het duidelijk was geworden dat
hij zijn leven lang sint-Jozef had aanbeden, en alléén sint-Jozef, weigerde de jaloers
geworden Petrus hem de toegang tot de hemel.
Zo ongeveer, ik citeer erg vrij, gaat een oud Italiaans volksverhaal, Il Devoto di San
Giuseppe.
Zo moeilijk is het niet alleen om in de hemel te mogen, zo moeilijk is het ook om
‘het goede’ te doen en tegelijk ‘het kwade’ te laten.
Nog een oude waarheid uit het land van de paus. Een priester preekt in een stadje
tegen de wellustige uitwas waarbij men kussens, gevuld met ganzeveren, tijdens de
geslachtsdaad onder de betrokken dame schuift. Enige tijd later moet de priester
vaststellen dat kussens met ganzeveren tot in de wijde omtrek uitverkocht zijn.
Zo moeilijk kan het zijn ‘het goede’ te prediken, zonder tegelijk ‘het kwade’ te
stimuleren.
Er zijn talloze voorbeelden, vooral in volksverhalen maar ook in de biografieën
van religieus opgevoede schrijvers, waarin goed en kwaad elkaar aldus dwarszitten
of elkaar een handje helpen. Men stelle zich daarbij vooral de gemoedstoestand voor
van die man aan de hemelpoort en die priester in de winkel waar de kussens met
ganzeveren ook al weer uitverkocht zijn (wat hij daar te zoeken had maakt de verteller,
Poggio Bracciolini, niet duidelijk).
Beladen met dezelfde problematiek en direct in deze lijn stel ik me de
gemoedstoestand van Felicien Rops voor. Over zijn leven en zijn ideeën is me nooit
erg veel bekend geweest. Bladerend door een boek vol met zijn erotische, blasfemische
en soms morbide prenten had ik altijd het idee dat hij een man geweest moest zijn
die vaste klant was van een winkel voor kussens met ganzeveren. Nu ik het boek
Felicien Rops van Leo van Maris gelezen heb is me over de ideeën van Rops heel
wat meer duidelijk. Zijn klandizie van die winkel wordt bij voorbeeld niet zozeer
tegengesproken maar verrassend genoeg óók geïdentificeerd met die priester
hierboven. Rops, wil van Maris, was ondanks de niet zelden ver doorgevoerde erotiek
in zijn werk, een moralist. Van Maris: ‘Door ondeugd van dit formaat uit te beelden
is hij een moralist van het zuiverste water.’ Joris Karl Huysmans heeft dat ook eens
aangetoond en Rops zelf heeft zich het volgende laten ontvallen: ‘Ik heb de pretentie
met mijn potlood moraliserend bezig te zijn en de ondeugd verfoeilijker en
weerzinwekkender te maken.’
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Eerlijk gezegd heb ik het idee dat zulke stellingen in kritische kringen ook steeds
weer opduiken om aan te tonen dat Rops moralist was in plaats van viespeuk, maar
geheel ongelijk hebben Van Maris en Huysmans nu ook weer niet. Over het algemeen
echter moet Rops' ‘pretentie’ beantwoord worden met de vaststelling dat hij die niet
heeft waargemaakt. Het tegendeel lijkt waar voor het overgrote deel van zijn werk.

Faun
Het werk van Rops is wat de inhoudelijke, erotische spanning betreft zeer gevarieerd.
Petit Modèle stelt bij voorbeeld een ontspannen, wellustig op bed gelegen meisje
zonder kleding voor. La Vrille toont een schaars geklede vrouw, gespietst op de
meterslange fallus van een faun wiens penis haar lichaam via de mond verlaat. Van
Maris houdt zich voornamelijk bezig met de derde, de door de symboliek en de
opgesloten tegenstellingen het moeilijkst te doorgronden categorie, en in het bijzonder
die prenten waarop de duivel een rol speelt. Erotiek wordt dan stevig omhelsd door
religie. Of is het anti-religie? Het effect is, dunkt me, zeer dubbelzinnig zodra een
naakte dame de plaats van Jezus aan het kruis inneemt en de duivel glunderend
meekijkt.

Felicien Rops, tekening P. Matthey

Tekening van Felicien Rops

Het kan niet anders of Rops heeft, zodra hij een moralist wilde zijn, onder die
dubbelzinnigheid geleden. Wat bereikt een moralist die, zoals we nu heel duidelijk
kunnen vaststellen, juist de verzamelaars van erotische kunst aanspreekt en die een
gewild tekenaar van titelpagina's was bij boeken die al vanaf hun verschijningsdatum
de goedkeuring van de ware moralisten niet konden wegdragen? Sommige van die
boeken liggen nu nog in de besloten kasten van de bibliotheken. Hij bereikt een
innerlijke twijfel, een besluiteloosheid die tot het uiterlijk van zijn werk doordringt:
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omdat zijn persoonlijke visie op het kwaad blijkbaar niet strookt met de visie op het
goede van anderen.
Dat Rops ‘een moralist van het zuiverste water’ is geweest, daarvan kunnen noch
Van Maris noch Huysmans mij overtuigen. Hij wilde het misschien met sommige
van zijn werken zijn, maar dat het een
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manifeste en kordate karaktertrek was, of de filosofische basis voor zijn werk, dat
geloof ik niet. Veel van wat Rops gemaakt heeft spreekt het moraliserende tegen en
jammer genoeg heeft Van Maris voor dat ‘immorele’ werk geen plaats ingeruimd
naast de duivelsprenten, zoals hij ook te weinig aandacht besteedt aan de
overduidelijke tegenspraken die in de brieven te vinden zijn en waaruit hij gul citeert.
Zo schrijft Rops naar aanleiding van La Tentation de Saint-Antoine, een van die
gecompliceerde erotisch-religieuze werken: ‘Dat alles is in de grond van de zaak
niet meer dan een voorwendsel om een mooie vrouw naar het leven te schilderen.’
Terecht betwijfelt Van Maris de algemene geldigheid van deze uitspraak. Belangrijker
is echter dat zich in de welhaast obscene tegenstelling met de uitspraak over het
moralisme iets begint af te tekenen van het gemoed van de ware Rops. Van Maris
reconstrueert dat beeld niet, al biedt hij veel feiten die daartoe uitnodigen.

Tekening van Felicien Rops

Melancholie
Rops moet getwijfeld hebben, en terecht, aan de eenduidigheid van zijn werk. In zijn
zwakste (of sterkste?) ogenbliken kwam hij zelfs tot de conclusie, ‘Au fond je me
fiche naturellement le plus franchement du monde des “idées philosophiques”,
eigenlijk heb ik schijt aan filosofie. Van Maris meent dat het er “eigenlijk niet zo
veel toe doet” of Rops filosofische ideeën onderschrijft of niet. Ik vind dat een
vreemde dooddoener in een hoofdstuk dat over Rops’ esthetische opvattingen handelt.
De diverse invloeden worden door Van Maris wél nauwkeurig in kaart gebracht.
Van Daumier en Gavarni, via Courbet naar de belangrijkste, Baudelaire. Het hoofdstuk
besluit met de vaststelling dat Rops zich niet onwelwillend heeft opgesteld - en dat
in tegenstelling tot vele van zijn tijdgenoten - tegenover de impressionisten.
Ook zo'n reeks wekt bij mij toch het vermoeden dat Rops nooit een definitieve
esthetische verwantschap gevonden heeft en veel meer een zoeker gebleven is. Zijn
werk ondersteunt die gedachte met de diversiteit van wellustig fetisjisme, fatalistische
morbiditeit, pure illustratiekunst en dubbelzinnige symboliek.
Het derde hoofdstuk, over de melancholie als karaktertrek, biedt tientallen
uitspraken die laten zien hoe Rops zelf onder die twijfel en dat
zoeken-zonder-te-vinden geleden heeft. Hier heeft hij het over zijn oeuvre raté, zijn
mislukte werk; in 1891: ‘Ik heb tot nu toe niets gedaan...’; in 1888: ‘Er is geen
oeuvre.’ Het hangt, denk ik, allemaal samen, en die samenhang had wat mij betreft
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het beste onderwerp van een studie over Rops kunnen vormen. Het totaalbeeld blijft
nu achterwege.
Rope is fascinerend in zijn tegenstrijdigheden en twijfels, als kunstenaar en persoon.
Het moet in zijn bedoeling gelegen hebben de erotiek ver boven het nachtelijke
belevingsniveau uit te tillen. Dat de erotiek zich dan openbaart in haar meest
boosaardige, en pervers genoemde gedaantes trok hem aan en schrok hem af. Hij
twijfelde tussen Satan, en, zoals hij het eens noemde, ‘un beau morceau de chair
feminine’. Zijn twijfel moet hem tot de combinatie gebracht hebben. Vrouwen had
hij lief maar in zijn werk duidde hij hen ook aan als de draagsters van het kwaad,
overeenkomstig de beste katholieke traditie. God zij dank is dát soort verdacht
moralisme in de minderheid gebleven en heeft hij het zelfs in zijn prenten waar duivel
en vrouw samen de wereld ‘bederven’ niet dwingend kunnen verbeelden. Altijd blijft
daar de tweeduidigheid van een kussen vol ganzeveren.
De liefde van een vrouw, schreef hij, was als ‘de doos van Pandora’. Soms twijfelde
Rops aan zich zelf en zijn werk, maar die doos moest geopend worden, daar hoefde
je nooit spijt van te hebben. De twijfelaar die hij was liet hem de doos steeds weer
openen en dicht doen. Openen en dichtdoen, open en dicht, open, dicht...
■
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Zonder alledaagse denkgewoontes
De kunst van de sociologie door Abram de Swaan
De mens is de mens een zorg Opstellen 1971-1981 door Abram de Swaan
Uitgever: Meulenhoff, 258 p., f39,50
Benjo Maso
‘Deze opstellen zijn geschreven in de jaren zeventig en dat waren in mijn leven de
jaren dertig. Ik begon ze als mathematisch politicoloog en ik werd socioloog en
psychoanalytisch therapeut.’ Met deze zinnen leidt Abram de Swaan de tien opstellen
in, gebundeld in De mens is de mens een zorg.
De Swaan heeft niet geprobeerd een intellectuele biografie samen te stellen. Artikelen
over politicologie en psychotherapie heeft hij niet opgenomen, evenmin als zijn
krantestukken. De nadruk ligt op zijn activiteiten als socioloog. Uitzondering vormt
het openingsartikel Een boterham met tevredenheid, voortgekomen uit een
televisiefilm met dezelfde titel, die De Swaan in 1971 met Paul van den Bos gemaakt
heeft. Ook wat onderwerp en toon betreft staat deze ‘nogal verbaasde beschrijving
van mensen die fabriekswerk doen dat voor de waarnemer onuitstaanbaar lijkt’
grotendeels op zich zelf. Maar niemand hoeft het te betreuren dat De Swaan het
desondanks herdrukt heeft. Allereerst zijn de stereotype opvattingen over de
arbeidssatisfactie en het conformisme van ongeschoolden die in het artikel
ondergraven worden, in 1982 nog even wijd verbreid als tien jaar geleden. Daarnaast
is het opstel voortreffelijk geschreven en bevat reeds enkele van de treffende
formuleringen waarin De Swaan uitblinkt (en waarvan de titel van de bundel een
voorbeeld vormt).
Een boterham met tevredenheid is het vroegste artikel in de bundel (het dateert
uit De Swaans jaren twintig). Wanneer men het vergelijkt met het meest recente
essay (het uit drie delen bestaande Het medisch regiem) is het verschil frappant. Dit
ligt niet aan De Swaans veranderde professionele activiteit, maar aan zijn veranderde
professionele ethos. Een boterham met tevredenheid is een beschrijving, maar vooral
een veroordeling. Voortdurend vallen termen als ‘dit ellendige werk’, ‘domme
rotstreek’, ‘mensbederf’, ‘de zogenaamde sociale wetenschappen’. In Het medisch
regiem daarvan geen spoor. Dit laatste essay behandelt de uitbreiding van de medische
bemoeienis, ook op terreinen waarop de medische kennis niet toereikend is. Deze
ontwikkeling trekt op het ogenblik evenzeer de aandacht als de vervreemdende
fabrieksarbeid tien jaar geleden en roept in het spoor van Ivan Illich eveneens felle
veroordelingen op. Maar ditmaal doet De Swaan niet mee. Integendeel, hij laat elk
moreel oordeel achterwege, en tracht de vestiging van het ‘medisch regiem’ alleen
te verklaren - niet vanuit de kwade trouw van een of andere groepering, maar als de
onbedoelde resultante van allerlei maatschappelijke factoren, waarvan de
expansiedrang van artsen er slechts één is. Dezelfde houding neemt De Swaan in
tegenover de andere problemen die hij behandelt: politiek fanatisme, overheidsterreur,
de opkomst van de verzorgingsstaat. Wat hij tracht over te dragen is geen morele
verontwaardiging, maar sociologisch inzicht. Hij treedt op als docent, niet als activist.
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Abram de Swaan, tekening van Siegfried Woldhek

Groot publiek
De Swaan richt zijn didactische activiteiten op een groot publiek en nadrukkelijk
niet alleen op zijn vakgenoten en studenten (hij is hoogleraar sociologie). Zo is bij
voorbeeld geen van de in De mens is de mens een zorg verzamelde opstellen het eerst
in een sociologisch vaktijdschrift verschenen: vijf ervan zijn afkomstig uit De Gids
en een uit het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde (van de overige vier zijn er twee
nieuw en twee bewerkingen van vroegere publikaties). Het lijkt zelfs alsof De Swaan
maar betrekkelijk weinig belangstelling heeft voor vraagstukken die men als
‘academisch’ pleegt te betitelen. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van zijn
opstel Uitgaansbeperking en uitgaansangst. Hierin probeert De Swaan een verklaring
te vinden voor het ontstaan van de agorafobie (de angst om het huis te verlaten) als
psychisch probleem. Zijn redenering luidt daarbij ongeveer als volgt: tot omstreeks
1875 werd het vrouwen uit de burgerij steeds minder toegestaan zich zonder
begeleiding op straat te bewegen. In de daaropvolgende jaren werden deze
uitgaangsbeperkingen geleidelijk opgeheven. Sommige vrouwen bleken echter niet
opgewassen tegen de eisen van deze nieuwe verworven vrijheid en ontwikkelden
symptomen van agorafobie: onberedeneerde angsten die hen beletten alleen uit te
gaan.
De Swaans interpretatie wordt empirisch slechts zeer gedeeltelijk ondersteund;
erger nog: de eerste vier bekende gevallen van agorafobie (in 1872) betreffen alle
vier mannen. De meeste sociologen zouden een dergelijk hinderlijk gegeven
ongetwijfeld verzwijgen of camoufleren, een kleine minderheid zou verbeten blijven
doorzoeken of het probleem verder laten rusten. Wat De Swaan doet is waarschijnlijk
uniek: hij komt rond voor de tegenstrijdigheid uit, zet er zelfs een uitroepteken bij,
geeft als commentaar: ‘helaas voor de redenering’ en zet deze vervolgens vrolijk
voort. Niet vanwege een hegeliaanse minachting voor ‘de feiten’ (daar blijkt in de
rest van de bundel niets van), maar omdat hij duidelijk niet zwaar tilt aan ‘abstracte’
betogen. Geheel in overeenstemming daarmee duidt hij zijn opstel aan met termen
als ‘parabel’ en ‘sociologisch divertimento’.
Aanleiding voor deze luchtige fantasie was zijn benoeming tot hoogleraar:
Uitgaansbeperking en uitgaansangst is zijn oratie. Deze valt mede op te vatten als
een hommage aan Norbert Elias, van wie De Swaans sociologische uitgangspunten,
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zoals hij het zelf uitdrukt ‘in sterke mate en eenzijdig afhankelijk’ zijn. Elias is vooral
bekend ge-
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worden door zijn studie over de ontwikkeling van het ‘beschavingsproces’ tussen de
twaalfde en de negentiende eeuw. Hij stelde daarbij onder meer vast dat
Westeuropeanen zich zelf en elkaar in die tijd steeds meer restricties zijn gaan
opleggen. Dit heeft natuurlijk de vraag opgeworpen in hoeverre deze ontwikkeling
zich in onze eeuw met al zijn taboedoorbrekingen heeft voortgezet. Met zijn oratie
mengt De Swaan zich ook in dit debat. Hij analyseert daartoe de beperkingen waaraan
bepaalde gedragsverruimingen zijn onderworpen en - analoog aan zijn redenering
over de agorafobie - de nieuwe eisen die daardoor gesteld worden. Daarbij constateert
hij een verschuiving van een ‘bevelhuishouding’ naar een
‘onderhandelingshuishouding’, termen die inderdaad vondsten zijn wanneer ze
tenminste worden opgevat als begrippen die op een verschijnsel wijzen. Maar ook
De Swaan ontkomt in zijn bijdrage niet aan het soort oncontroleerbare argumenten
dat in de discussie over de ‘richting van het civilisatieproces’ zo dikwijls gebezigd
worden. Bij voorbeeld wanneer hij de verminderde tolerantie tegenover
geweldsuitingen als een striktere beheersing van ‘aanvalslust’ interpreteert, zonder
enige analyse van de ‘aanvalslustige’ neigingen die ingetoomd zouden moeten
worden.
Uitgaansbeperking en uitgaansangst is overigens niet de enige hommage aan
Elias. Hetzelfde geldt voor Over de sociogenese van de psychoanalytische setting,
een fraai opstel over Freuds ‘uitvinding’ van de specifieke spreekkamersituatie in
de psychoanalyse, geschreven voor Elias' tachtigste verjaardag en gedeeltelijk
gemodelleerd naar diens artikel over de oorsprong van de ‘naval profession’.

Bedwelming
Het ontzag en de dankbaarheid jegens Elias waarvan De Swaan bij herhaling blijk
geeft - elders omschrijft hij een dergelijk vertoon als een strategie om de negatieve
gevoelens te bezweren die uit eenzijdige afhankelijkheid kunnen voortkomen - zou
kunnen doen vermoeden dat hij een epigoon is. Maar daar is geen sprake van. Wat
De Swaan aan Elias ontleend heeft is alleen een zeer breed perspectief en een impliciet
model ter toepassing ervan. Dit perspectief is zeer simpel. Het bestaat uit enkele
kernpunten, zoals: ‘In de vervulling van hun strevingen zijn mensen altoos en immer
op elkaar aangewezen; zo is ieder van anderen afhankelijk en bijna iedereen is voor
sommige anderen nodig,’ en dat was De Swaan de grondgedachte van zijn bundel
noemt, namelijk dat ‘de samenleving zich vormt uit de strevingen van mensen,
afzonderlijk en groepsgewijs, zonder dat de samenleving die zij zo vormen
overeenkomt met hun bedoelingen.’
Op het eerste gezicht lijken deze ideeën saillante voorbeelden van het soort
Binsenwahrheite waarin sociologen gespecialiseerd heten te zijn. Maar zoals met
name Johan Goudsblom heeft aangetoond, wordt er voortdurend door sociologen en
niet-sociologen tegen deze eenvoudige principes gezondigd. Om ze consequent te
kunnen toepassen, moet men zich van allerlei alledaagse denkgewoontes bevrijden
en zich bij voorbeeld niet laten bedwelmen door de retoriek die woorden als vrijheid,
zelfstandigheid of onderdrukking oproepen: de verschijnselen die ermee worden
aangeduid zijn slechts speciale vormen van afhankelijkheidsrelaties. Dit is een kunst;
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een kunst die De Swaan als geen ander beheerst en waarin zijn grootste betekenis
als socioloog ligt. Om zich daarvan te overtuigen hoeft men alleen maar het titelopstel
De mens is de mens een zorg (over de opkomst van de verzorgingsstaat) te lezen:
een virtuoze prestatie.
Toepassing van het Elias-perspectief is voor De Swaan niet alleen een middel om
valkuilen te vermijden; consequente doorvoering ervan levert hem ook een kader
van waaruit allerlei verrassende benaderingen mogelijk zijn. Zo ligt een ‘radicaal
sociologische’ analyse van ziekteprocessen voor hem niet in de ‘sociale oorzaken’
van de kwaal, maar in de veranderende afhankelijkheden van de zieke: met zijn
omgeving die hem steeds minder nodig heeft, en met het ‘medisch regiem’ waarop
hij voortdurend sterker is aangewezen.
Het paradigma van Elias is geen formule die succes garandeert. Zelfs wanneer
men het feilloos weet te hanteren, bewijst het zijn waarde alleen als de kwaliteit van
de gegevens waarop het wordt toegepast, voldoende is. Zo heeft De Swaan over
onderwerpen waarin hij niet bijzonder deskundig is, zoals politiek fanatisme en
overheidsterreur, weinig interessants te melden. Fanatisering en defanatisering is
zelfs een uitgesproken zwak opstel. De erin beschreven wisselwerking tussen
‘fanatiseurs’ en hun bestrijders is niet alleen een truïsme (de ‘geweldsspiraal), maar
daarnaast suggereert De Swaan door de algemene termen die hij hanteert, een
reikwijdte voor zijn betoog die het eenvoudigweg niet heeft. De wederzijdse
betrokkenheid van terroristen en politie is bij voorbeeld heel anders voor Armeniërs
die in Canada opereren dan voor Rafleden die in eigen land blijven. Hetzelfde geldt
voor de mate waarin de gehanteerde strijdmethoden de kwesties waarom het gaat
maskeren. Bovendien zijn De Swaans opmerkingen over de ‘fanatiseringsspiraal’
van fascisten en socialisten in Weimar-Duitsland en van de Stalin- en Hitler-terreur
uiterst twijfelachtig.
Zoals voor de hand ligt komt de superioriteit van De Swaans sociologische analyse
het meest tot uiting op het gebied waarin hij het beste thuis is: de verzorgingsstaat
en daarvan met name de gezondheidszorg. Des te meer valt het te betreuren dat hij
bij zijn analyse van het ‘totale medische regiem’ De orde van het kankerziekenhuis
slechts gedeeltelijk gebruik heeft kunnen maken van de gegevens die hij zelf in het
Antoni van Leeuwenziekenhuis verzameld heeft: de directie heeft publikatie ervan
verboden. Men kan De Swaans na zes jaar nog steeds niet gezakte verontwaardiging
over deze censuur alleen maar delen.
■
Benjo Maso is socioloog; hij publiceerde o.m. in De sociologische gids en het
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift.
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Altijd geestig, soms rattig
Uit de dagboeken van Noël Coward
The Noël Coward Diaries Edited by Graham Payn and Sheridan Morley
Uitgever: Weidenfeld and Nicholson 675 p., f80,85 Importeur: Keesing
R. Ferdinandusse
Noël Coward was scherp en geestig, zoals ze dat in Engeland noemen a biting wit.
David Niven beschrijft dat hij een keer samen met Noël Coward op bezoek is bij
filmster Humphrey Bogart. Coward is als gewoonlijk aan één stuk door aan het woord
met de aangenaamste converstatie en plotseling zien Bogey en hij dat achter Cowards
hoofd, boven de leuning van de stoel, Steve Bogart verschijnt, vijf jaar oud, met in
zijn handen een zware asbak. ‘Bogey en ik keken verstijfd toe,’ schrijft Niven, ‘hoe
de jongen de asbak op Cowards schedel terecht liet komen. Voor mijn gevoel verdween
zijn hoofd tot aan de kruin in zijn overhemd.’ Coward zweeg maar even en sprak
door: ‘Je begrijpt wel, Humphrey, dat ik je zoon met Kerstmis een prachtig geschenk
zal geven - een geheel met chocola afgedekte handgranaat.’
Volgens Niven, en ook volgens Kenneth Tynan, is Coward de uitvinder van de
bekende grap over de twee honden: ‘Het voorste hondje is ineens blind geworden
en de achterste is zo aardig hem weer terug te duwen tot St. Dunstans.’
Toen de acteur Laurence (Room at the Top) Harvey op een receptie tijdenlang
tegen hem aanzeurde over acteren, luisterde Coward onbewogen toe, totdat Harvey
hem vroeg: ‘Heb je dan écht nooit in een stuk van Shakespeare willen spelen?’ Toen
zei Coward: ‘Ja hoor. In Romeo en Julia. Als de voedster.’
Over een restaurant in Londen, waar iedereen op een gegeven moment at, zei hij:
‘Overal lippestiftrood satijn, lippestiftrood pluche - het is net of je zit te eten in de
doodskist van een hoer. Maar lekker is het wel.’
Noël Coward werd geboren op 16 december 1899, vlak voor de laatste Kerstmis
van die eeuw, en daarom werd hij ook met die voornaam opgescheept. Hij was een
goed acteur, een aardige entertainer en liedjesschrijver, een in zijn beste tijd bekend
toneelschrijver, en een meestal uitstekende filmacteur. (Hij weigerde in 1959 de
hoofdrol in Nabokovs Lolita omdat hij het pornografie vond.) Hij was kind aan huis
bij de Engelse koninklijke familie, zo beroemd in Engeland als André van Duin en
Ko van Dijk bij ons samen, en moest wachten totdat Harold Wilson (van de door
hem gehate Labour Party) premier was voor hij Sir Noël Coward werd (waaruit bleek
dat die socialisten begrepen wat het volk leuk vond), en hij overleed aan een
hartaanval in zijn tweede huis in Jamaica in 1973.
Hij schreef twee delen autobiografie. Hij was homoseksueel en leefde samen met
de acteur Graham Payn en zijn secretaris Cole Lesley. De laatste schreef in 1976 met
behulp van de eerste The Life of Noël Coward. Samen maakten ze, met Sheridan
Morley, in 1979, het boek Noël Coward and his friends. En nu, in 1982, hebben
Graham Payn en Sheridan Morley de reeks voortgezet met een forse uitgave van The
Noël Coward Diaries, de dagboeken van N.C. dus, waarop de al eerder genoemde
biografie van weer Lesley gebaseerd was. Een beetje veel.
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Rechtse bal
Coward begon met het maken van korte dagboeknotities in 1941. Hij had zijn beste
toneelstukken en het hoogtepunt van zijn roem al achter de rug. Hij mocht niet
meevechten, Churchill liet hem persoonlijk weten dat zijn taak zingen voor soldaten
was. Hij schreef in een week de oorlogskomedie Blithe Spirit en maakte de
Oscar-winnende film In Which we Serve over de marine.
Vlak voor zijn dood vertelde hij een verslaggever van de Herald Tribune over dat
dagboek. ‘Eerst was het een verslag van wat ik van dag tot dag deed, maar dat kwam
uit op wat ik tijdens de lunch had besproken. Daarna ging ik over op een beschrijving
op zondag van wat ik me van de week herinnerde. Maar eigenlijk heb ik dat dagboek
niet nodig. Ik heb een geheugen als een olifant. Sterker nog, olifanten komen dikwijls
bij mij om hulp.’

Noël Coward (Foto: ABC)

Uit dat gesprek, maar ook uit het dagboek zelf, blijkt dat Coward alleen schreef
wat hij zich wilde herinneren voor later, hoe het ongeveer geweest was, en wanneer.
Zijn fotografisch geheugen zou de rest wel aanvullen. Doodzonde.
Want wat er nu te lezen valt zijn notities in telegramstijl van een snob en van wat
sinds kort ‘een rechtse bal’ heet.
‘Vrijdag 30 januari 1948. Ghandi is vermoord. Naar mijn simpele mening een zeer
goede zaak, maar wel veel te laat.’
‘Donderdag 1 september 1949. Gesprek met.... We kwamen tot de conclusie dat
de huidige (Attlee, Labour-) regering de slechtse is die we ooit gehad hebben en dat,
als het volk zijn apathie niet kwijtraakt en aan het werk gaat we geheel door Amerika
worden overgenomen en dat is dan onze eigen schuld.’
En zo rijgen de momenten dat de vrije wereld, en Engeland in het bijzonder, sinds
München 1939 toch al niks, zich aan de rand van de afgrond bevindt, zich aaneen.
Te meer daar Coward voortdurend door de Engelse populaire pers belaagd wordt als
hij zich om belastingtechnische redenen steeds in andere, aangename, stukken
buitenland vestigt.
Over de intieme dingen van zijn leven schrijft Coward geen woord - het dagboek
is inderdaad niet meer voor hem geweest dan een geheugensteun. De privé-pers heeft
hem altijd verhoudingen met actrices in de schoenen geschreven, maar hij gaat er
nergens op in. Toen de ruzie tussen Lawrence Olivier en Vivien Leigh op het
hoogtepunt was liet hij Vivien bij zich logeren in zijn chalet in Les Avants,
Zwitserland. De pers kwam in drommen om te zien wat er zou gebeuren, maar Coward
gaf een lunch-pers-conferentie over zijn werk en plannen en zorgde ervoor dat er
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geen enkele rottige vraag werd gesteld. In zijn dagboek schrijft hij hoe tragisch ze
is en hoe haar verlangen naar Olivier haar kapotmaakt. Op dezelfde manier joeg de
pers achter de geruchten van de verhouding Greta Garbo-Coward aan. Ze schreven
elkaar brieven (weten we uit de biografie van Lesley) met als aanhef: Lieve bruidegom
en Lieve bruid - maar in het dagboek geen
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woord erover. Net zomin als over zijn vele minnaars. We gingen vroeg naar bed; de
rest gaat u en mij niks aan.
Wat de dagboeknotities wel zeer lezenswaard maken, is het feit dat Coward
iedereen in de showbusiness en in de hoge politiek kende, en elke avond als het kon
een film of toneelstuk bezocht. Hij luncht met collega's, hij dineert met beroemdheden
en noteert af en toe dat hij eindelijk alleen was en biefstuk met uien at en een saus
die hij zelf met room geklopt had volgens eigen recept en dat hij daarna met een
biografie van James I naar bed was gegaan.
Die opsommingen zijn leuk om te zien en te herinneren wat Amerika en Engeland
aan toneel en musicals hebben opgeleverd. Coward meet nauwkeurig naar zijn eigen,
en dus wat satirisch gerichte maatstaf: Shakespeare en Strindberg zijn niks. Van
Hamlet werd hij altijd al ziek. De onderscheidingen voor de Beatles zijn een schande.
Graham Greene heeft een ‘unpleasant mind’ en maakt alleen maar katholieke
propaganda. Death of a Salesman is het bewijs dat het land naar de knoppen gaat.
De samenstellers van de dagboeken hebben besloten dat ze alles afdrukken wat
hen niet in contact met de strafrechter brengt. En dus lezen we over Rex Harrison
die Kay Kendall én trouwde én bedroog terwijl hij wist dat ze aan dodelijke leukemie
leed. Alles over wat Lawrence Olivier hem toevertrouwde over de gekte van Vivien
Leigh. En in een voetnoot over de trots van acteur Raymond Massey na zijn grote rol
in Abraham Lincoln: ‘Hij zal nooit meer gelukkig zijn,’ zei Noël, ‘tot hij wordt
doodgeschoten.’
Maar dat rondhangen met beroemdheden is ook niet alles. Op 31 augustus 1947
bezoekt Coward met de beroemde actrice Tallulah Bankhead (1902-1968) een
nachtclub waar Carmen Miranda zingt. Tallulah raakt zo bezopen en schreeuwt en
slaat op de tafels dat Coward bidt dat de aarde zich onder haar zal openen. Daarna
bezoeken ze een tent waar de eerste bebop wordt gespeeld en Coward vindt het
afgrijselijk. Dan naar een kleine club in Chicago waar dixieland wordt gespeeld. Ze
worden aan een tafeltje gezet recht onder de toeterende trompettist. Coward schrijft
dan: ‘Ik ging weg, naar huis. Ik ben 47 en níét gék.’ Zo'n soort opmerking vindt men
ook een jaar verder, als hij heeft gegeten met Gore Vidal en Tennessee Williams, die
het allebei hadden over de ondergang van de beschaving. ‘Ik voelde me schuldig
omdat ik gelukkig was en emotioneel goed in elkaar zit.’
Noël Coward was, als gezegd, de lieveling van het Engelse vorstenhuis. Talrijk
zijn zijn ontmoetingen tijdens lunches en diners met alle leden van het Engelse (maar
ook het Spaanse) Koninklijk Huis. (Dit nog los van de Roosevelts, de Kennedy's, de
Griekse scheepsmagnaten.) Maar was het leuk? Hij zong voor ze. Prinses Margaret
speelde piano en zong ook. Noël zong voor koning George V en VI. Hij was verrukt
van de Hertog van Kent, die zo vroeg overleed.
In 1935 (dit staat in Lesleys biografie) werd Coward uitgenodigd voor een tuinfeest
van koning George V. Terwijl Coward naar de koning liep fluisterde Sir Louis Grieg
hem nog wat instructies in het oor, waarop Coward stikkend van de lach voor de
koning boog. George V: ‘Waarom lacht u zo?’ Coward: ‘Sir Louis waarschuwde me
net bij het buigen mijn kont niet te ver naar achteren te steken.’ Waarop George V
de slappe lach kreeg en tegen iedereen riep: ‘Noël Coward is weer geestig!’
Vervolg op pagina 27
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Italo Calvino
Van de Italiaanse schrijver Italo Calvino werden korte verhalen, delen uit
romans en essays gepubliceerd in de literaire tijdschriften Raster, De
Revisor en De Tweede Ronde. Een opvallende eensgezindheid voor een
schrijver die zich niet aangetrokken voelt tot psychologie en literaire
spelletjes speelt met de lezer. Hij doet dat echter zo doorzichtig en vertelt
zulke wonderlijke en suggestieve verhalen dat hij makkelijk voor zich in
weet te nemen. Bij Bert Bakker verschenen tot op heden twee boeken van
Calvino in de Nederlandse vertaling van Henny Vlot: De onzichtbare
steden en Als op een winterreis een reiziger... In november verschijnt het
derde boek: Het kasteel van de kruisende levenspaden. Een literair portret
van een schrijver die Susan Sontag en Rudy Kousbroek tot de hem
bewonderende lezers kan rekenen.

De schrijver als eekhoorn
Een Italiaanse schrijver verovert Nederland
Cok van der Voort
Twee oorzaken die vaak worden genoemd als verklaring voor de geringe populariteit
van de Italiaanse roman in Nederland zijn: de Italiaanse roman is te lyrisch, er gebeurt
zo weinig; de Italiaanse roman is te Italiaans, te streekgebonden óf door de thematiek
óf door de taal. Beide opmerkingen zijn niet onjuist en verklaren misschien waarom
een toch zo belangrijk auteur als Cesare Pavese niet aanslaat bij het Nederlandse
publiek; maar als er één schrijver is waarop ze absoluut niet van toepassing zijn, dan
is dat wel Italo Calvino.
In het werk van Italo Calvino - van de eerste roman uit 1947 tot de laatste uit 1979
- is geen spoor te vinden van lyrisch sentiment, het is totaal niet streekgebonden, en
vooral: er gebeurt verschrikkelijk veel, zó veel dat met name in zijn latere boeken
de gebeurtenissen zich opstapelen, elkaar kruisen, elkaar verdringen of steeds
afgebroken worden om weer plaats te maken voor nieuwe gebeurtenissen. Het verhaal
als handeling is ongetwijfeld een van de meest in het oog springende constanten van
Calvino en daarbij horen de typisch calviniaanse personages. Tevergeefs zoek je in
deze personages gevoelens en gemoedstoestanden. In de eerste werken zijn ze nog
wel geplaatst in een historische of sociale omgeving en hebben ze een eigennaam,
later worden ze steeds abstracter, teruggebracht tot de logaritme QfwfQ, de letter Y
of het persoonlijk voornaamwoord jij.
Dergelijke ‘personages’ zijn niet altijd even vriendelijk ontvangen door de critici;
naar aanleiding van QfwfQ (een figuurtje dat als kern in de kosmos leeft) merkt een
criticus schamper op dat Calvino door mensen te reduceren tot cellen toch te ver
gaat, waarop de schrijver snedig antwoordt dat je de stelling ook kan omdraaien en
het juist zijn verdienste is zelfs een cel te laten praten als mens en hij vervolgt: ‘Voor
schrijvers die zich zoals ik niet aangetrokken voelen door de psychologie, door de
analyse van gevoelens, door introspectie, openen zich horizonnen die zeker niet
minder weids zijn dan die welke beheerst worden door personages met een scherp
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getekende individualiteit... en ik weet zeker dat ik het menselijke niet ontvlucht, ook
al loop ik met die menselijkheid niet overal te koop.’
Of de betreffende criticus tevreden was met dit antwoord valt te betwijfelen, gezien
de vele critici die hem volgden en Calvino steeds weer argwanend belaagden met
vragen als: bent u wel
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geëngageerd? Geeft u wel een beeld van de werkelijkheid? Ontvlucht u de realiteit
niet in een spel? En het antwoord van Calvino blijft altijd hetzelfde: ja, ik ben wel
geëngageerd, ik geef een beeld van de werkelijkheid, maar geen realistische
afspiegeling, mijn spel is geen vlucht uit de realiteit maar een interpretatie van de
realiteit. Deze stellingname loopt als een rode draad door de in 1980 verschenen
bundel Una pietra sopra (Zand erover), een verzameling opstellen geschreven tussen
1955 en 1978, die een uitstekend beeld geven van Calvino's bedoelingen, een
glasheldere poetica waarin de pertinente afwijzing centraal staat van literatuur als
directe afspiegeling van de concrete werkelijkheid, ten gunste van een literatuur die
uitgaat van de werkelijkheid (er is geen schrijver die als Calvino zó alert reageert
op alles wat er om hem heen gebeurt) maar deze in de eerste plaats ziet als uitdaging,
als ‘veelkleurig universum van verhalen’, als een zee waarin je niet mag verdrinken,
als een labyrint, waar je de uitgang moet vinden, of zelfs, zoals we lezen in de slotzin
van De onzichtbare steden, als ‘de hel die wij dag in dag uit bewonen, die we vormen
door onze samenleving. Er zijn twee manieren om er niet onder te lijden. De eerste
valt velen makkelijk: de hel aanvaarden en er deel van gaan uitmaken tot je op het
punt bent gekomen dat je hem niet meer ziet. De tweede is riskant en vereist
ononderbroken aandacht en studie: zoeken en weten te herkennen wie en wat er, te
midden van de hel, geen hel is, dat laten voortduren, en er ruimte aan geven.’

Vertellen
De eerste roman van Calvino, Het pad van de spinnenesten dateert van 1947 en wordt
daarom gemakshalve altijd tot het neorealisme gerekend; maar het gaat hier al meteen
om een zeer eigen calviniaans neorealisme, een begrip dat Calvino uitvoerig omschrijft
in een later toegevoegd voorwoord (dat dus een nawoord blijkt te zijn). Het
neorealisme is voor Calvino de periode van de herwonnen vrijheid, van bruisende
energie, waarin iedereen - na lange tijd van gedwongen stilzwijgen - een
onbedwingbare behoefte heeft om zich te uiten, om verhalen te vertellen: ‘In de
treinen die weer reden, stampvol met mensen en pakken meel en vaten olie, vertelde
elke passagier aan de onbekenden de lotgevallen die hem waren overkomen en dat
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deed ook iedere gast aan de tafeltjes van de “gaarkeukens”, iedere vrouw in de rij
bij de winkels...’ Ook de schrijver wil zich uiten, wil verhalen vertellen: ‘De explosieve
lading van vrijheid die de jonge schrijver dreef lag niet zozeer in de wens te
documenteren of te informeren, als wel in de drang naar expressie.’ En om die
expressie tot volle bloei te laten komen wordt in Het pad van de spinnenesten het
partizanenleven bekeken en beleefd door een kind: Pin, een jochie uit de achterbuurten
van Genua. Hij is de held van het verhaal, en zijn pistool, dat hij steelt van een Duitser,
is mooier dan alle pistolen; maar wat doet hij er zo gauw mee? Hij besluit het te
verstoppen in het bos, op zijn geliefde plekje, waar de spinnen hun nesten buwen;
onderweg vindt hij een oude schoen, drukt de loop van het pistool tegen de hak en...
dan komt Calvino om de hoek kijken: ‘Het is heel vermakelijk: een schoen, zo'n
bekend voorwerp, vooral voor hem, schoenlappertje, en een pistool, zo'n mysterieus,
bijna onwerkelijk, voorwerp; als je ze met elkaar in contact brengt kan je er dingen
mee doen die je nooit had bedacht, kan je ze wonderbaarlijke verhalen laten vertellen.’
En hiermee levert de eerste roman van Calvino meteen twee elementen, die altijd in
zijn latere werk zullen terugkeren: het plezier in het vertellen, en het verhaal gezien
als combinatiespel.
Cesare Pavese zegt naar aanleiding van dit boek: ‘Het riekt hier naar Ariosto’,
(Ludorico Ariosto (1474-1533), vooral bekend om zijn ridderverhaal Orlando Furioso
(Razende Roeland) uit 1532) en hij noemt Calvino ‘de eekhoorn van de pen, die in
een boom klimt en het partizanenleven bekijkt als een bosfabel, opzienbarend, rijk
geschakeerd, “anders”.’
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Wie in een boom klimt is echter niet Calvino zelf, maar het twaalfjarige baronnetje
Cosimo Piovasco di Rondò, hoofdpersoon van het in 1957 gepubliceerde verhaal De
klimmende baron, dat samen met De gehalveerde burggraaf (1952) en De niet
bestaande ridder (1959) de trilogie vormt die in 1960 uitkomt onder de titel Onze
voorouders.
Dat het ook hier om bijzondere voorouders gaat zal iedereen duidelijk zijn. Calvino
zelf zegt deze figuren te hebben gemaakt als pendant voor de werkelijkheid, waaruit
ieder spoor van energie en avontuur is verdwenen: ‘(...) Het onbeteugelde leven van
de partizanentijd en de naoorlogse jaren verwijderde zich in de tijd, je ontmoette
niet meer al die vreemde figuren die je uitzonderlijke verhalen vertelden... de
werkelijkheid werd institioneel.’ De jaren vijftig ziet Calvino vooral als grijze jaren,
een periode van onbeweeglijkheid, van berusting, van sleur, een zee waarin menigeen
verdrinkt, maar waar Calvino de strijd mee aanbindt. Belangrijk is ‘het niet accepteren
van de gegeven situatie, de actieve bewuste sprong, de drang naar contrast,
volharding zonder illusies’, zo lezen we in het opstel De zee van de objectiviteit, en
in een ander essay uit dezelfde tijd zegt hij: ‘De romans die we graag zouden schrijven
of lezen zijn romans van actie, maar niet om een residu van vitalistische of
energetische cultus: wat ons bovenal interesseert zijn de beproevingen die de mens
op zijn weg vindt en de manier waarop hij ze doorstaat.’ Calvino schríjft die romans
en de hoofdpersonen van de trilogie doorstaan hun beproevingen op voorbeeldige
wijze: de burggraaf, die door een kanon in tweeën wordt gespleten, besluit verder te
leven in twee helften, als een soort protest tegen wat Calvino noemt de ‘afgestompte
heelheid’ van de ‘normale’ mensen, die niet merken dat ze incompleet, gespleten,
vervreemd zijn. Alleen door die gespletenheid niet te camoufleren, maar haar bewust
tot op de bodem te beleven, wordt de menselijke integratie bereikt. Dat is de ‘actieve
weigering’, die ook wordt gerealiseerd door het baronnetje, wiens boomklimmerij
geen kindergril is omdat hij zijn bord slakken niet wil opeten; nee, hij blijft in de
bomen, zijn hele leven lang, niet om de wereld te ontvluchten, maar om als echte
individuele persoonlijkheid een confrontatie aan te gaan met die wereld, waaraan
elke individualiteit ontnomen dreigt te worden. En nog een stapje verder gaat de
ridder, die zich ten volle bewust is van het feit dat hij niet bestaat, in tegenstelling
tot zijn schildknaap Gurdulù, ‘die er wel is, maar niet weet dat hij er is.’
Hoewel Calvino zelf in zijn nawoord bij de trilogie bovengeschetste allegorische
interpretatie suggereert, wijst hij er onmiddellijk op dat het hier slechts een van de
vele mogelijke interpretatie betreft; en wanneer er in 1965 een schooluitgave op de
markt komt van De klimmende baron, die natuurlijk voorzien dient te worden van
een gedegen voorwoord, kruipt Calvino zelf, onder het pseudoniem-anagram Tonio
Cavilla (= muggezifter) in de pen en vraagt zich af: ‘Is het een allegorie van de
schrijver, van zijn onzekere houding in de wereld? En, meer in het bijzonder, is het
een allegorie van het “niet geëngageerd zijn”? Of, integendeel, van het wél geënga-
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Italo Calvino met zijn vrouw en dochter (1981)

Italo Calvino wordt op 15 oktober 1923 geboren in Santiago de Las
Vegas (Cuba) uit italiaanse ouders; als hij twee jaar oud is keert het
gezin terug naar Italië, waar Calvino in San Remo (Bloemenriviera)
de eerste twintig jaar van zijn leven doorbrengt. Als zoon van een
landbouwkundige schrijft hij zich in 1941 in als student aan de
landbouwhogeschool van Turijn.
Tijdens de duitse bezetting zoekt hij toenadering tot de communistische
partij en maakt deel uit van de communistische gelederen van het
partizanenleger. Na de bevrijding is hij actief in de partij, werkt mee
aan het partijblad L'Unità en begint korte verhalen te schrijven. Hij
besluit de landbouwstudie in te ruilen voor de letteren en zoals zovele
antifascistische schrijvers uit die tijd, richt hij zich voornamelijk op
de engelse en amerikaanse literatuur. Vooral Hemingway wordt
dikwijls door Calvino genoemd als een van zijn “vaders”. In 1947 sluit
hij zijn studie af met een werkstuk over Joseph Conrad; in hetzelfde
jaar verschijnt zijn eerste roman, Het pad van de spinnenesten en wordt
hij “ontdekt” door Cesare Pavese.
In de jaren vijftig treedt hij als consulent in dienst bij de uitgeverij
Einaudi, waar vervolgens bijna al zijn boeken worden gepubliceerd
en voor wie hij in 1956 een verzameling italiaanse sprookjes verzorgt.
In 1957 verlaat Calvino de communistische partij en twee jaar later
richt hij samen met Elio Vittorini het tijdschrift Menabò op, dat tot
1966 verschijnt, dit tijdschrift besteed vooral aandacht aan de rol van
de intellectueel in de maatschappij, waarbij Calvino (en ook Vittorini)
heel duidelijk het standpunt verdedigen dat intellectuelen en schrijvers
zeker een rol moeten spelen in de maatschappij, maar dan wel als
intellectuelen en als schrijvers.
In 1964 vestigt Calvino zich in Parijs, waar hij tot voor kort heeft
gewoond. In 1968 zorgt hij voor enige opschudding omdat hij de
“Viareggioprijs”, die hem is toegekend voor zijn boek Ti con zero,
weigert te accepteren, uit wantrouwen tegenover de waarde van
geïnstitutionaliseerde prijzen.
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Het landschap van Calvino's jeugd: San Remo
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geerd zijn? (...) Voor wie een moraal wil halen uit het boek blijven er in feite vele
wegen open, hoewel geen van hen de zekerheid biedt de juiste te zijn.’ In deze
opmerking vormen zich al de vage contouren van een figuur, die een steeds grotere
rol zal gaan spelen in het werk van Calvino, namelijk de lezer. Voordat Roland
Barthes de lezer tot het eerste plan verheft, voordat de receptie-esthetica zijn vlucht
neemt en voordat Umberto Eco zijn Lector in fabula schrijft lijkt Calvino de lezer,
en ook de jeugdige lezer, al te waarschuwen dat hij zich niet klakkeloos moet
overgeven aan de geschreven bladzijde, maar een confrontatie moet aangaan mét die
bladzijde, want: ‘de echte betekenissen van een verhaal zijn alleen die welke de lezer
er voor zich zelf uit weet te halen door erover na te denken.’

Italiaanse Chaplin
Naast de bizarre voorouders wemelt het in deze jaren in de boeken van Calvino ook
van sprookjesfiguren, want in 1956 verschijnt wat men zou kunnen noemen de
Italiaanse Grimm, ruim tweehonderd sprookjes uit alle delen van Italië, niet alleen
verzameld, gerangschrikt en bewerkt door Calvino, maar ook vertaald uit de diverse
dialecten en voorzien van een uitgebreid notenapparaat, waarin de varianten en de
wordingsgeschiedenis van de sprookjes.
Voorts schrijft hij veel korte verhalen waarvan enkele meer direct betrekking
hebben op de politieke en sociale situatie, De bouwspeculatie, De dag van een
stemopnemer en De wolk van smog. Maar ook nu laat hij er geen twijfel over bestaan
dat het niet gaat om een passieve registratie van die werkelijkheid; ‘ik schrijf niet
over het grijze,’ zegt hij naar aanleiding van De wolk van smog, ‘maar over de
confrontatie mét het grijze.’ Ook maken we kennis met een Italiaanse Charlie Chaplin
in de figuur van Marcovaldo, hoofdfiguur van de gelijknamige bundel verhalen, die
interessant is niet alleen om de verhalen zelf, maar ook omdat het wereldbeeld van
de jaren vijftig daarin langzamerhand plaats maakt voor dat van het volgende
decennium. De twintig verhalen van Marcovaldo - geschreven tussen 1952 en 1963
- vormden namelijk oorspronkelijk twee afzonderlijke series, waarvan de eerste in
het teken staat van de tegenstelling stadnatuur, terwijl in de tweede het accent steeds
meer komt te liggen op het contrast technologie-vindingrijkheid.
Wat je van de jaren zestig ook kan zeggen, niet dat ze grauw of grijs zijn;
integendeel, het zijn bijzonder ingewikkelde jaren, het is de tijd van de voorthollende
industrialisatie en automatisering, het beeld van de zee verandert snel in een labyrint.
Nu zijn er, zegt Calvino, twee houdingen mogelijk tegenover dat labyrint: je eraan
overgeven of het tarten. Het hoeft natuurlijk geen betoog dat hij zelf voor de tweede
houding kiest en in het schitterende opstel De uitdaging aan het labyrint (1962) tracht
hij aan te geven hoe de literatuur te werk moet gaan. Niet in het wilde weg zoeken
naar de uitgang, want behalve dat een dergelijke pragmatische benadering niet de
taak is van de literatuur, zou deze methode weinig opleveren: niet de vlucht uit het
labyrint biedt de oplossing, maar een analyse van het labyrint: slechts in een grondige
kennis van het negatieve ligt een - hoewel steeds kleinere - mogelijkheid voor een
meer positieve wereld. Het lijkt of Calvino met bovengenoemde waarschuwing aan
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de lezer wil zeggen: de echte betekenis van de wereld is alleen die welke de mens
er voor zich zelf uit weet te halen door erover na te denken.
Die houding vinden we ook terug in het verhaal De graaf van Montecristo, waarin
we bijna letterlijk de woorden terugvinden uit De uitdaging aan het labyrint. De
graaf zit met abt Faria gevangen in zo'n labyrint, het kasteel van If; maar terwijl laatst
genoemde als een kip zonder kop zoekt naar een uitweg, zegt de graaf: ‘Eén ding
heb ik begrepen: dat de enige manier om de toestand van gevangene te ontvluchten
ligt in het begrijpen hoe de gevangenis in elkaar zit’ en hij besluit: ‘Als ik er met
mijn gedachten in slaag een fort te bouwen waaruit geen ontsnappen mogelijk is,
dan zal dit bedachte fort ofwel gelijk zijn aan het echte - en in dat geval is het zeker
dat we hier nooit meer uitkomen; maar we zullen tenminste wel de rust hebben
gevonden van degene die weet dat hij hier zit omdat hij zich nergens anders zou
kunnen bevinden - óf het zal een fort zijn waaruit vluchten nog onmogelijker is dan
van hier, en dan is het een teken dat hier nog een mogelijkheid tot vluchten bestaat:
om haar te vinden moet je alleen de plek zoeken waar het bedachte fort niet
overeenkomt met het echte.’

Veelvormigheid
De graaf van Montecristo is het laatste verhaal uit de bundel Tee met nul uit 1967,
die altijd in een adem wordt genoemd met de bundel De cosmicomische van twee
jaar eerder. In de ‘cosmicomische’ verhalen, die ook het eerste deel van Tee met nul
beslaan, vieren de calviniaanse humor en fantasie hoogtij.
Het boek is opgezet als een reeks uittreksels uit wetenschappelijke verhandelingen
omtrent het ontstaan van de wereld en de evolutieleer, die steeds van commentaar
worden voorzien door het personage QfwfQ. Voor QfwfQ is de kosmos een heel
vertrouwd terrein; hij is overal bij aanwezig geweest, en een van de komische aspecten
van zijn commentaren ligt dan ook in de huis-tuin-en-keukenstijl waarmee hij
planeten, atomen en dergelijke beschrijft. Op de stelling van Darwin dat de maan
zich vroeger zeer dicht bij de aarde bevond, reageert QfwfQ als volgt: ‘Dat weet ik
maar al te goed. (...) We hadden hem altijd op onze nek, die maan, een knoert.’ Even
later vertelt hij hoe fijn hij als kind samen met een ander kind, PfwfP genaamd, altijd
knikkerde met atomen, en over de allereerste begintijd toen de materie van het heelal
nog ongevormd in een punt was geconcentreerd, weet QfwfQ te melden: ‘We zaten
allemaal dáár, nogal wiedes: waar anders? (...) Als haringen in een tonnetje. Ik zei
“als haringen in een tonnetje” om een literair beeld te gebruiken’, waarna hij zich
beklaagt over de bekrompen mentaliteit die er toen heerste: ‘de schuld van het milieu
waarin we opgroeiden.’ QfwfQ zelf heeft allerlei verschillende vormen gehad; zo is
hij dinosaurus geweest en beschrijft hoe hij stroef het contact verliep met een oudoom
die nog vis was, terwijl hij zelf al lang tot de reptielen behoorde; maar de meest
gelukkige tijd heeft hij toch gekend toen hij nog als weekdiertje aan een rots hing in
zee. Waarom? Omdat hij toen, naar zijn zeggen, zelf helemaal ongevormd, ‘alle
mogelijke vormen in zich voelde.’
Dat iets alle mogelijke vormen aan kan nemen is eigenlijk het kernthema van de
verhalen. Of beter gezegd misschien, het kernthema is de angst voor het uniforme,
voor verstarring en eenduidigheid. Vandaar bij voorbeeld de parodie op de
positivistische evolutieleer (maar eigenlijk op iedere verstarde wetenschap) in het
verhaal De oorsprong van de vogels, waarin de oude geleerde U(h), wanneer hij een
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vogel ziet vliegen ‘terwijl het hoofdstuk van de vogels al afgesloten is’, dit dier als
een ‘fout’ van het toneel wil vagen, omdat hij de theorie op lossen schroeven zet.
Voor QfwfQ daarentegen zijn alle theorieën die worden aangediend, en vaak
volkomen met elkaar in strijd zijn, waar, en hij weet er de meest fantastische
conclusies uit te trekken.
Heel duidelijk spreekt die angst voor verstarring en die roep om pluriformiteit ook
uit Dood, het laatste verhaal, dat handelt over de strijd tussen het eenmalige, het
nieuwe en de herhaling, de sleur, een verhaal waarin men niet ten onrechte, ook de
strijd heeft gezien van Calvino tegen de culturele en literaire verstarring van zijn tijd.
De strijd tegen de onbeweeglijkheid vormt eigenlijk ook de kern van de vier verhalen
van Tee met nul. T+0, oftewel de tijd +0 van het titelverhaal verwijst namelijk naar
het moment waarop iemand nét een pijl heeft afgeschoten in de richting van een
leeuw; op dat moment (hoe theoretisch ook) liggen alle mogelijkheden open, zowel
voor de man die heeft geschoten, als voor de leeuw en zelfs voor de pijl. Ook in de
andere verhalen hebben we steeds te maken met een T+0, een nulpositie waarin gegeven een bepaalde situatie - alle mogelijkheden nog open liggen; en wie beweert
(wat vaak gebeurt) dat er een enorme kloof bestaat tussen deze Calvino en zijn
vroegere werk, vergeet dan een van de verhalen uit Tee met nul door Calvino wordt
toegevoegd aan een serie verhalen uit de jaren vijftig, De moeilijke liefdes. En niet
zonder reden: het verhaal kan beschouwd worden als verregaande abstractie van die
moeilijke liefdes, die allemaal ‘avontuur’ worden genoemd, terwijl er zich in wezen
slechts mogelijke avonturen afspelen in het brein van de personages. Mogelijkheden
die je op verschillende manieren met elkaar kan combineren, in een ars combinatoria,
een spel dat Calvino eerst belicht in het prachtige opstel Cibernetica en fantasma's,
aantekeningen over de vertelkunst als combinatieproces (1967). Dat spel speelt hij
in literiare vorm in het boek Het kasteel van de kruisende levenspaden.

Dwaze wereld
Dit boek, zoals het nu voor ons ligt en binnenkort ook in Nederlandse vertaling
verschijnt, is gepubliceerd in 1973, maar de eerste van de twee series verhalen waaruit
het is samengesteld, dateert al van 1969. Uitgangspunt voor wat Calvino noemt zijn
‘combinatorische vertel-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

22
machine’ zijn de achtenzeventig kaarten van het tarotspel, voor de eerste serie een
spel uit de vijftiende eeuw; voor de tweede serie in 1761 te Marseille vervaardigde
kaarten. Het grote verschil tussen de geraffineerde miniaturen van het renaissance-spel
en de volkse maar zeer expressieve tekeningen van de kaarten uit de achttiende eeuw
komt ook tot uiting in de verhalen: niet alleen speelt de eerste serie zich af in een
kasteel en de tweede in een taveerne, ook de aard van de verhalen, de personages,
en met name de stijl is zeer verschillend.
We hebben te maken met een raamvertelling, en zoals in iedere raamvertelling
ligt ook hier het accent niet op wat er verteld wordt, maar op het vertellen zelf. De
verteller van de eerste graad introduceert een reeks vertellers van de tweede graad,
in dit geval allemaal figuren die door een mysterieuze oorzaak hun spraakvermogen
hebben verloren maar, samengekomen in een kasteel in het bos, branden van verlangen
de anderen deelgenoot te maken van hun lotgevallen. Dat doen ze door het leggen
van kaarten. Het typisch calviniaanse is nu dat al deze ‘verhalen’ slechts mogelijke
verhalen zijn: de kaarten zijn nooit eenduidig, niet alleen door de verschillende
functies die iedere kaart bekleedt al naar gelang zijn plaats in het geheel maar ook
door dat iedere kaart op zich op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden.
Hoewel de verteller van het eerste niveau steeds wel een eigen interpretatie geeft
van de uitgebeelde verhalen, hij laat toch vaak nog verschillende andere
mogelijkheden open, vooral in de laatste sectie van Het kasteel. Iedere verteller opent
met een afbeelding waarin hij zelf is te herkennen, als wilde hij zeggen ‘ik’.
Vervolgens is hij vrij de kaarten te rangschikken van links naar rechts, van boven
naar beneden, maar ook omgekeerd, van rechts naar links of van beneden naar boven,
zodat we inderdaad kunnen spreken van ‘kruisende levenspaden’. En ook dan gaat
het weer sterk rieken naar Ariosto, wiens ridders hier rondwaren en die ook persoonlijk
aanwezig is in het verhaal. Maar Ludovico Ariosto is verborgen eigenlijk overal
aanwezig in Calvino's werk; niet zozeer vanwege de fantastische ridderfiguren, want
die waren gemeengoed van de gehele middeleeuwse en renaissancecultuur, maar
juist omdat die fantasie gegoten wordt in een kristalheldere compositie. Ook de
Orlando Furioso (1532) van Ariosto is een combinatiespel van kruisende levenspaden,
maar geen wirwar, integendeel, zoals de dichter zelf ergens zegt, de avonturen kruisen
elkaar als de draden van een weefsel. Dit ‘scheppen van orde in een dwaze wereld’
is wat Calvino zo bewondert in Ariosto.
Maar laten we terugkeren naar het kasteel. Als de laatste figuur haar verhaal heeft
verteld en met haar laatste kaan weer terug is bij de eerste kaart van de eerste verteller,
dan heeft zich op de tafel een schitterend geometrisch kwadraat gevormd, waarin
Calvino - ongetwijfeld bewust - een getallensymboliek heeft verstopt, die is toegespitst
op het getal 78 (aantal kaarten van het tarotspel) en op het getal 13 (het nummer van
de tarotkaart die de dood voorstelt) waarin we het symbool kunnen zien van de droeve
afloop van de meeste verhalen (en van de wereld?). Wanneer we de verhalen op het
kwadraat nummeren in de volgorde waarin ze zijn verteld, zien we dat de som van
twee tegenover elkaar liggende verhalen steeds 13 is; en als we de getallen van de
vier zijden optellen krijgen we een oplopende reeks van 18-19-20-21, die te zamen
het getal 78 vormen.
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omslagen van de Italiaanse uitgaven van Calvino's romans en verhalen

de Nederlandse vertalingen: ‘Het kasteel van de kruisende levenspaden’ verschijnt in november

Dat we hier erg het accent leggen op het spel en de knikkers een beetje
verwaarlozen, komt enerzijds door de boeiende structuur van dat spel, anderzijds
door de woorden van Calvino zelf, die in zijn nawoord vertelt hoezeer hij, vooral bij
het schrijven van dat deel van het boek dat in de Taveerne speelt, bezeten is door de
regels die hij zich zelf heeft gesteld; hij voelt zich - zo zegt hij - in een labyrint en...
deze keer geeft hij zich over: De taveerne van de kruisende levenspaden heeft niet
die rigoureuze structuur van het kasteel, hoewel er mooie zwaar symbolische knikkers
in zitten, en wanneer de schrijververteller uit een van de verhalen zich zelf
karakteriseert als: ‘een jongleur of illusionist die in zijn kermiskraam een bepaald
aantal figuren neerlegt, die hij verschuift, aan elkaar legt en verwisselt, en
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zo een bepaald aantal effecten bereikt’, dan herkennen we in deze mise en abyme
gemakkelijk Calvino zelf, die trouwens zijn nawoord met een dergelijke opmerking
besluit: ‘Het is tijd (in alle opzichten) om over te stappen op iets anders.’

Marco Polo
Als de datum (oktober 1973) van dit nawoord klopt, dan is Calvino inmiddels al
overgestapt op iets anders, want in 1972 verschijnen De onzichtbare steden, een
prachtig boek, dat bij de Nederlandse lezer al uitvoerig is geïntroduceerd naar
aanleiding van de vorig jaar verschenen Nederlandse vertaling; en die vertaling mag
er zijn, zoals trouwens alle vertalingen van Henny Vlot, die uitmunten door grote
taalgevoeligheid en nauwkeurigheid.
In De onzichtbare steden - een serie reisverslagen van Marco Polo aan de machtige
vorst Kublai Kan - is taalgevoeligheid een eerste vereiste, vooral in de uiterst poëtische
stadsbeelden die Marco oproept; dat die beelden in het Nederlands net zo poëtisch
zijn gebleven is de grote verdienste van wat je zou kunnen noemen een onzichtbare
vertaalster. Deze beelden maken de steden inderdaad anders dan het kasteel: terwijl
de vertellers uit het kasteel aan de hand van concrete visuele plaatjes hun
levensgeschiedenissen bedenken, gaat Marco Polo precies andersom te werk: hij
bedenkt de steden eerst, om ze vervolgens pas te beschrijven aan de vorst. Ook de
vernuftige structuur van het boek, de ars combinatoria, die zeker aanwezig is in de
getallensymboliek waarmee de steden zijn gerangschikt, staat geheel ten dienste van
de filosofisch-zinnebeeldige bespiegelingen over deze imaginaire steden.
Het zinnebeeldige is zo sterk in dit boek, dat het beeld van een stad echter is dan
de stad zelf, het beeld is de stad; het teken betekent niet meer, verwijst niet meer
naar iets anders, maar uitsluitend naar zich zelf; alles wordt teken.
De invloed van de semiologie is hier natuurlijk zonneklaar, vooral in de serie de
steden en de tekens, waar we bij voorbeeld lezen: ‘Hoe de stad werkelijk is onder
deze dichte mantel van tekens, wat zij bevat of verbergt, dat is de mens die uit Tamara
vertrekt niet te weten gekomen. Erbuiten strekt zich de lege aarde uit tot aan de
horizon en opent zich de hemel waar de wolken langs trekken. Reeds in de vorm die
het toeval en de wind aan de wolken geven is de mens geneigd figuren te herkennen:
een zeilschip, een hand, een olifant(...).’
Niet anders dan het kasteel is de basisstructuur van het boek: ook hier betreft het
een raamvertelling en ook hier is de verteller aanvankelijk niet in staat zijn verhalen
te verwoorden, omdat hij de taal van de Kublai Kan niet machtig is, hij vertelt dan
ook door het uitstallen van objecten - een waaier, een helm, een kokosnoot - op een
zwart-wit geblokte majolicavloer, waarin de vorst een schaakspel gaat ontdekken:
door het verschuiven van de stukken krijg je steeds weer andere vormen, andere
steden, zoals je door het verschuiven van de kaarten andere levensgeschiedenissen
kreeg. Net als het kasteel een verzameling is van mogelijke levenspaden, zo gaat het
hier om een verzameling van mogelijke steden, die allemaal besloten liggen in het
impliciete model dat Marco voor ogen staat: de stad Venetië, die net zo veelvormig
is als het weekdiertje QfwfQ.
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De pluriformiteit van de steden komt zowel tot uiting op het niveau van het verhaal
dat Marco Polo vertelt, alsook op dat van de raamvertelling. In het verhaal van Marco
Polo doordat de bewoners zelf hun stadsbeeld creëren, zoals bij de stad Zemrude:
‘De vorm (...) wordt bepaald door het humeur van degene die ernaar kijkt’ en de
stad Eudossia is als een tapijt met arabesken: ‘(...) En iedereen kan in de
verborgenheid van de arabesken een antwoord vinden, zijn levensverhaal, de
wendingen van zijn lot.’ En op het niveau van de raamvertelling in de gesprekken
tussen Kublai Kan en Marco. Meteen de eerste zin van het boek is in dit verband
kenmerkend: ‘Het is niet gezegd dat Kublai Kan alles gelooft wat Marco Polo zegt
als hij hem de steden beschrijft (...).’ De vorst vormt namelijk zelf in gedachten zijn
eigen steden, en ‘wat ieder feit of bericht dat door zijn woordeloze informant werd
overgebracht zo waardevol voor Kublai maakte was de ruimte die eromheen bleef
hangen, een leegte, niet opgevuld met woorden (...) ik praat en praat, zegt Marco,
maar wie naar mij luistert onthoudt alleen de woorden die hij verwacht (...). Het
verhaal wordt niet geregeerd door de stem: door het oor.’
Het verband tussen verteller en luisteraar, tussen verteller en lezer dat een steeds
belangrijker plaats inneemt, komt centraal te staan in het laatste boek van Calvino,
Als op een winternacht een reiziger... uit 1979. De lezer wordt in dit boek onmiddellijk
aangesproken door de schrijver, die hem precies vertelt welke houding hij moet
aannemen alvorens te beginnen aan het nieuwste boek van Italo Calvino, Als op een
winternacht enzovoort. Deze lezer, die buiten het verhaal staat en waarmee iedere
lezer zich kan vereenzelvigen, wordt in het tweede hoofdstuk echter een
lezer-personage, de hoofdpersoon van de raamvertelling; maar aangezien ook deze
lezer consequent wordt aangesproken met ‘jij’, blijft voor de lezer buiten het verhaal
de mogelijkheid open zich wel of niet te identificeren met de ‘gelezen lezer’. Een
schitterend spel van Calvino, dat hij halverwege het boek duidelijk maakt: ‘In dit
boek is er tot nu toe voor gezorgd dat er een mogelijkheid opengelaten werd voor
de lezer die leest om zich te identificeren met de lezer waarover gelezen wordt (...).’

De geschreven bladzijde
De lezer-hoofdpersoon heeft het trouwens niet makkelijk: de roman waarin hij begint
blijkt op het spannendste moment niet compleet te zijn. Hij gaat op zoek naar de rest,
maar stuit daarbij op een andere roman die ook wordt afgebroken na het eerste
hoofdstuk, en dat gaat zo door, zodat hij ten slotte slechts de eerste hoofdstukken
heeft gelezen van tien verschillende romans, waarvan de titels te zamen weer het
begin vormen van een nieuwe roman. Net als bij de levenspaden en de steden worden
we ook hier weer geconfronteerd met mogelijke romans, maar meer nog dan bij
genoemde boeken ligt hier het accent op het vertellen (en niet het vertelde), op het
lezen (en niet het ‘gelezene’). De personages, de Lezer, de Lezeres, de Niet-Lezer
en vooral de bibliotheekbezoekers uit het laatste hoofdstuk praten veel meer over
hoe ze lezen dan over wat ze lezen, en al noemt Calvino in een interview het centrale
thema: ‘Het plezier van het lezen van een roman, het plezier om te zien hoe het
afloopt’, hij heeft dat plezier toch in de eerste plaats gewaarborgd door het schrijven
van tien romans die niet aflopen.
‘Ludmilla dat ben ik,’ zegt Calvino in hetzelfde interview, zich identificerend met
de lezeres, maar wat hij niet zegt is: ‘Silas Flannery dat ben ik,’ terwijl we toch in
de poetica van dit schrijver-personage heel duidelijk calviniaanse trekjes vinden; ‘Ik
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wilde,’ zegt Flannery, ‘dat ik een boek kon schrijven dat alleen maar een incipit, een
begin, was, dat gedurende zijn hele lengte die mogelijkheden van het begin open
hield, dat wachten op iets wat nog onbekend is.’ Hieruit spreekt plezier in het
vertellen, maar meer nog misschien angst voor het vertelde, voor de geschreven
bladzijde, die het witte vel alle mogelijkheden ontneemt. Dat is het kernthema van
de poetica van Calvino, voortkomend uit de reeds genoemde angst voor verstarring
en eenduidigheid en in de roep om pluriformiteit. Wanneer Silas Flannery dan ook
zegt: ‘Ik geloof niet dat de totaliteit besloten kan liggen in de taal; mijn probleem is
wat erbuiten blijft, de dingen die niet geschreven zijn, de dingen die je niet kunt
opschrijven’, dan herhaalt hij bijna letterlijk de woorden van Calvino naar aanleiding
van zijn eerste roman: ‘(...) De geschreven bladzijden zijn daar in hun aanmatigende
zekerheid waarvan ik weet dat ze bedriegelijk is (...) en ze bieden me niets, ik voel
behoefte aan al het overige, juist aan alles wat dáár niet is. Een geschreven boek zal
nooit vergoeden wat ik heb verwoest door het te schrijven.’
Die angst voor de geschreven bladzijde verklaart misschien ook waarom de
ik-vertelster uit De niet bestaande ridder, een non, zich op de laatste bladzijde ontpopt
als Bradamante, die het klooster ontvlucht op zoek naar nieuwe avonturen, met de
woorden: ‘De bladzijde heeft alleen verdienste als je haar omslaat en erachter het
leven is dat bruist en alle bladen van het boek door elkaar gooit.’ En in het verhaal
Dood uit Tee met nul is diezelfde vrees gekoppeld aan de angst voor de starre materie:
‘Alles tracht zich op een gegeven moment om me heen te sluiten, ook deze bladzijde
waarin mijn verhaal een eind zoekt dat geen eind betekent (...)’, terwijl in De
klimmende baron de lijnen van het boek vergeleken worden met het netwerk van
takken van het inmiddels verdwenen bos.
Zowel de verstarde materie als de geschreven bladzijde moeten vernietigd worden
om plaats te maken voor een sneeuwvlakte en een wit papier, het beeld waarmee
Calvino de verhalen van Marcovaldo besluit. Maar zoals op de sneeuwvlakte al gauw
jonge haasjes verschijnen, als symbool van nieuw leven, zo zullen op het witte papier
weer letters verschijnen: naar verluidt is Italo Calvino bezig aan een nieuwe roman,
De herinneringen van Casanova, waarvan binnenkort enkele gedeelten gepubliceerd
worden in Raster. Verhalen over vrouwen, of, wat waarschijnlijker is, over mogelijke
vrouwen.
■
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Van pilootstudies en ander jargon
Lezen over de theorie van het lezen
Literaire genres en hun gebruik Samengesteld door Mieke Bal Uitgever:
Coutinho, 135 p., f19,50
Lezen en laten lezen Samengesteld door R.T. Segers Uitgever: Martinus
Nijhoff, 238 p., f39,50
Rudi van der Paardt
Al zou men na de Huizingalezing van Karel van het Reve (1978) de indruk kunnen
hebben gekregen dat de literatuurwetenschap een uitvinding is van onze landgenoten
Sötemann en Maatje, de realiteit is natuurlijk anders. Theorieën over literatuur zijn
er van alle tijden en één van de interessantste teksten over literatuur is ook één van
de oudste: de Poetica van Aristoteles. Vrijwel elke literaat gebruikt om te laten zien
dat hij niet van de straat komt wel eens Aristotelische termen als mimesis, katharsis
of hamartia, al weten zelfs specialisten nauwelijks wat die begrippen precies
inhouden.
Ook voor de bekende genre-indeling: lyriek, epiek, dramatiek beroept men zich
doorgaans op Aristoteles. Maar dat is geheel ten onrechte. Over lyriek als genre
spreekt Aristoteles niet en zijn tweedeling dramatische en verhalende teksten is geen
echte genre-indeling, maar is gebaseerd op de wijze van tekstpresentatie.
In 1979 verscheen een klein boekje van de Franse literatuurtheoreticus Gérard
Genette, Introduction à l'architete, waarin de geschiedenis van het ijdel gebruik van
Aristoteles' naam wordt geschetst. Genette toont aan dat de verwarring van categorieën
in de achttiende eeuw is gefixeerd en dat we wat problematiek van de genre-indeling
betreft eigenlijk niet veel verder zijn gekomen dan Aristoteles - een inzicht waaruit
hetzelfde relativisme spreekt dat de schrijftrant van Genette kenmerkt. Hij heeft veel
gemeen met de nestor van onze literatuurwetenschappers, de Leidse emeritus S.
Dresden: een verpletterende eruditie, een af en toe wat wijdlopige betoogtrant, en
een forse dosis zelfironie, waartoe mijns inziens zelfs het gebruik van inmiddels
beruchte termen als ‘paratekstualiteit’ of ‘heterodiëgetische verteller’ behoort.
Ik heb wel een stilistisch-didactisch bezwaar tegen Genette als schrijver van
studiemateriaal en dat is dat hij doet of er sinds Aristotels geen notenapparaat is
uitgevonden. Dan krijgt je dit: ‘Tenslotte heeft hij (Aristoteles) het niet over het epos
in het algemeen, maar alleen over Homerus. Zie voor een uitvoerige, diepgaande
analyse van de argumenten voor deze lof op Homerus, en van het verschil tussen de
bespreking van de mimesis van Homerus door Plato en door Aristoteles, Lallot
(1976). Voor het onderwerp waar we ons nu mee bezig houden kunnen die verschillen
onbesproken blijven.’ Lallot dus beter weg uit het betoog en naar de kleine lettertjes
van de noten.
U hebt inmiddels begrepen dat Genettes boekje is vertaald. Dit is gebeurd door
de Utrechtse literatuurtheoretica Mieke Bal, die niet nalaat haar leermeester in
Nederland te introduceren, al wil zij hem daarbij nog wel eens lichtjes kapittelen.
Om de lectuur van Genettes essay te vergemakkelijken heeft zij een (gedeeltelijke)
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vertaling van de Poetica van de hand van de Amsterdamse graecus Bremer opgenomen
(die in volledige vorm binnenkort bij Polak & Van Gennep verschijnt). Het is
natuurlijk niet waar wat zij in een bij het geheel gevoegde eigen inleiding zegt: dat
door deze vertaling de analyse van Aristoteles' redenering nu ‘rechtstreeks te
controleren’ is. Uiteraard is Bremers (overvloedig geannoteerde) vertaling allereerst
een interpretatie van een tekst die men nog het best met een syllabus in telegramstijl
kan vergelijken. Wie andere vertalingen naast die van Bremer legt, bij voorbeeld die
van T.S. Dorsch in de Penguin Classics, constateert enorme verschillen in stilistisch,
maar ook in inhoudelijk opzicht.

Didactiek
De zojuist aangestipte slordige formulering is niet het enige dat ik op Bals inleiding
heb aan te merken. Met haar leermeester heeft zij de modieuze verachting voor het
notenapparaat gemeen en de voor keur voor een ronkende terminologie, maar zonder
de zelfspot die deze tic bij Genette nog genietbaar maakt. Haar proza is helemaal
nogal humorloos en lijkt het meest op dat van Duitse filologen gespecialiseerd in de
antieke komedie. Maar ronduit onthutsend is haar totale gebrek aan didactisch inzicht:
de arme lezer - en dat kan toch moeilijk de in de literatuurwetenschap ingewijde zijn,
voor hem behoef je toch Genette niet te vertalen? - wordt op de eerste bladzijden al
bedolven onder een zee van begrippen die nergens worden uitgelegd. Een inleiding,
het woord zegt het al, moet de lectuur van de volgende tekst vereenvoudigen, niet
tegenmaken. En met een goede inleiding was ook de slotbijdrage, een nieuwe versie
van een eerder in Forum der Letteren verschenen artikel van Christel van Boheemen
over intertekstualiteit - overigens wel weer goed leesbaar - overbodig geweest. Het
is voor uitgever Coutinho, die het nodige riskeert met zijn (zeer verzorgde) uitgaafjes
op het gebied van taal- en literatuurwetenschap, te hopen dat zijn auteurs in het
vervolg wat meer letten op deze didactische aspecten. Van Aristoteles naar
receptie-esthetica is een minder grote stap dan men denkt. Bal maakt Aristoteles tot
een semioticus, een psycho-analyticus en een receptie-estheticus avant la lettre en
dat is niet de slechtste opmerking uit haar inleiding. Maar wat Aristoteles en de
voortrekkers van de receptie-esthetica vooral gemeen hebben is het onvoorwaardelijk
geloof in de principiële juistheid en bruikbaarheid van hun begrippenarsenaal dat zij
bij hun epigonen hebben gevonden. De nieuwst bundel van onze nationale trots op
receptie-gebied Rien Segers, Lezen en laten lezen geheten, is daar weer een bewijs
van.

Gérard Genette

Zoals bekend hebben vooral Jauss en Iser een aantal nieuwe termen gesmeed die
snel gemeengoed zijn geworden: ‘open plek’, ‘esthetische distantie’,
‘verwachtingshorizon’, ‘impliciete lezer’. Nu zijn dat wel aardige metaforen, maar
de onderzoeker die, naar voorschrift van Jauss, de ‘verwachtingshorizon’ van laten
we zeggen de ‘eerste lezer’ van een achttiende-eeuwse roman wil reconstrueren zal

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

wel willen weten wat hij nu precies moet doen. Segers theorië, zoals uiteengezet in
Het lezen van literatuur (1980) luidt: ‘De lezer die een roman ter hand neemt begint
met een bepaalde verwachtingshorizon te lezen. Jauss' aanvankelijke veronderstelling
aangaande dit begrip is dat het opgebouwd is uit drie categorieën of factoren: de
leeservaring, de aan de lezer bekende genrenormen en de verschillende taalfuncties
die een lezer aan een tekst kan toekennen. We moeten deze veronderstelling van
Jauss als een betrekkelijk introspectieve hypothese opvatten, die in daadwerkelijk
onderzoek op haar relevantie getoetst zal moeten worden’.
Nergens heb ik een fraaier eufemisme voor ‘duimzuigerij’ gevonden dan in dit
fragment van Segers: een ‘betrekkelijk introspectieve hypothese’! In plaats van uit
te roepen ‘wat een apekool eigenlijk van die Jauss!’ geeft hij de klas huiswerk op:
‘toets deze hypothese eens op relevantie!’ In deze nieuwe bundel, voor gevorderde
lezers, blijkt zowaar iemand dat echt gedaan te hebben. Ik wil u de conclusie van
deze ijverige leerling, Maarten van Buuren, niet onthouden: ‘Ten aanzien van de
verwachtingshorizon, een bij Jauss ongedifferentieerd begrip waarin
genreverwachtingen de boventoon voeren, dient onderscheid gemaakt te worden
tussen verwachtingen die in de tekst worden opgebouwd en verwachtingen die de
lezer aandraagt. In die laatste categórie moet verder onderscheid worden gemaakt
tussen literaire verwachtingen en verwachtingen van ideologische aard’. Ik zou nu
toch graag uitgezocht willen zien of het juist is, wat ik op grond van introspectie
vermoed, dat het tekstimmanente verwachtingspa-
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troon is opgebouwd uit evenementiële, structurele en stilistische verwachtingen.
Misschien is dat iets voor Segers?

Componenten
Intussen slaat de bijdrage van Van Buuren niet eens zo'n gek figuur in de bundel,
zeker niet in het eerste, theoretische deel. Zo gauw hij analyseert en interpreteert is
het beslist boeiend, maar ook hij denkt kennelijk dat je alleen verantwoord werk
levert als je grafieken tekent en in elke zin minstens één keer het woord code gebruikt.
Dat is allemaal nog niets in vergelijking met de artikelen van A. van Assche die het
steeds over een ‘pilootstudie’ heeft, maar kennelijk aan de eigenlijke vlucht nog niet
toe is, en van R. Bouckaert-Ghesquiere, over kinderliteratuur, een begrip dat zij eerst
als volgt definieert: ‘Vertrekkend van de twee componenten, nl. kinder (de oude
meervoudsvorm) en literatuur, kunnen we het fenomeen definiëren als 1. literaire
teksten geschreven door kinderen; 2. literaire teksten geschreven voor kinderen; 3.
literaire teksten gelezen door kinderen. Omdat het aantal jeugdige auteurs erg gering
is, kunnen we de eerste betekenisvariante gerust laten vallen.’ Goed voor een
hartelijke lach natuurlijk, maar ik vrees dat dit allemaal heel ernstig is bedoeld. Van
Assche heeft geen, mevr. Bouckaert volop schema's en pittige tekeningetjes.

Over naar de praktijk. Receptie-esthetici maken verschil tussen historisch en
contemporain receptie-onderzoek. In beide gevallen vervult de onderzoeker een
enquêteursfunctie, maar terwijl de eerste de antwoorden al heeft en daar bij dus vaak
de vragen later bedenkt, werkt de eigentijdse receptie-deskundige met een soort
proefenquête (dat heet dan een piloot-studie) en vervolgens met multiple-choice
lijsten, die aan een handjevol op het lokkertje van de gratis koffie afkomende studenten
(ppn) worden uitgedeeld. Wat het allemaal met wetenschap te maken heeft blijft wat
onduidelijk, totdat de antwoorden statistisch worden verwerkt. Elke rechtgeaarde
alfa laat zich onmiddellijk intimideren door al die ingewikkelde berekeningen en
voor zo iets als ‘regressie-analyse’ heeft hij helemaal heilig ontzag. Ik kan me echter
niet aan de indruk onttrekken dat de tabellen en grafieken vooral moeten maskeren
dat er uit zo'n onderzoek nooit iets verrassends rolt. Zo komt uit het onderzoek van
Monica Meijsing naar de vraag, wanneer een lezer na één hoofdstuk besluit verder
te lezen te voorschijn dat zo'n hoofdstuk ‘spannend en interessant moet zijn, niet te
gedetailleerd of langdradig, wel origineel maar ook herkenbaar’. Dat antwoord had
ze na enige seconden introspectie zelf kunnen geven.
Drie artikelen maken Lezen en laten lezen toch de moeite, c.q. de prijs waard: een
onderzoek van Hans van den Bergh over ‘persuasieve processen’ in het Nederlandse
verhaal, een stuk van H. Ester over Theodor Fontane in het oordeel van de literaire
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kritiek uit 1910 en - voor mij het hoogtepunt - een beschouwing van Hein Leferink
over een inmiddels bijna vergeten roman uit de jaren dertig: Lessen in Charleston
van Constant van Wessem. Leferink pleit voor een ‘perspectivistisch
interpretatiemodel’ (een term ontleend aan Wellek en Warren, die hem op hun beurt
aan Nietzsche dankten), waarmee wordt bedoeld ‘een houding die zowel een onjuist
relativisme vermijdt (alle perioden hebben hun eigen unieke normen) als een onjuist
absolutisme (alleen hedendaagse namen zijn adequaat)’ - kortom een laveren tussen
distantiëring en toeëigening, iets wat goede filologen altijd al hebben gedaan. Dat
brengt mij ter afsluiting op de vraag waarin nu eigenlijk het volstrekt eigene schuilt
van de receptie-esthetica. Ik wil niet beweren dat de receptie-esthetica niets zinnigs
heeft opgeleverd, maar ook na lezing van het interview van Segers met de goeroe
van Konstanz, Hans Robert Jauss (waarmee de bundel afsluit), houd ik toch
voornamelijk de indruk over van een stel handige literatuurwetenschappers die uit
her en der gevonden planken wrakhout overal in Europa nieuwe leerstoelen aan het
timmeren zijn.
■

Noel Coward
Vervolg van pagina 17
Maar al die vrolijkheid had een interessante achtergrond. Januari 1959 is Coward op
een feestje van de Duke of Windsor en zijn vrouw, Wallis, die eerst iedereen vraagt
of het zin heeft dat ze haar face laat liften. Dan wordt het uitgelaten: sommige gasten,
waaronder prinses Sixte de Bourbon, zijn geschokt als de Duke of Windsor met
Coward de charleston en daarna de horlepiep danst. Coward schrijft in zijn notities
dat het voor de Duke heimwee en treurigheid betekende en voor hem een laat gevoel
van amusement: hoe anders zou zijn leven gegaan zijn als de Duke in de tijd dat
Coward pas begon óók zo vriendelijk was geweest. ‘De prinses de Bourbon hoefde
niet geschokt te zijn, het was gewoon vrolijk belachelijk.’
Zo'n opmerking komt nog een keer terug. In 1969 brengt Coward een weekend door
als gast van de Engelse koningin-moeder en noteert dat hij voortdurend zijn best
moet doen om aardig te zijn. ‘Het is niet zo dat ik voortdurend zin heb om
verschrikkelijke moppen te vertellen met om de paar minuten “fuck” erin, maar dat
ik bewust ben van het feit dat ik het niet zou kúnnen als ik er zin in had.’
Hij is dan bijna zeventig en hij heeft zijn hele leven aardig gedaan. Hij heeft op
tijd met de Duke of Windsor gezongen en gegeten, maar als in 1962 in de pers te
lezen valt hoe deze bijna-koning in de jaren dertig pro-Hitler was, schrijft hij: ‘Ik
heb het altijd wel geweten. Arme klootzak, wat een monumentale zak is hij altijd
geweest.’
Het zijn die zeldzame, maar rattige opmerkingen die Cowards dagboeken leesbaar
maken. Hij was de grote, gevierde, hoer, welkom in elk belangrijk gezelschap, bereid
om iedereen te ontmoeten, en om elk Koninklijk-Huis-lid met zang en dans te
behagen, en in zijn hart er net zo'n hekel aan te hebben als aan Hamlet, Strindberg,
Graham Greene en alles wat denken vereiste.
Oktober 1958 schreef hij: ‘Ik lees dat de president van Duitsland een zeer koel
welkom kreeg in Engeland. Verdomd terecht. Ik vind dat de regering hartstikke idioot
was om hem uit te nodigen. En nog idioter om zijn vijfduizend pond voor de
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kathedraal van Coventry te accepteren. Godverdomde impertinentie en typisch Duits.’
Dat maakt alles wat ik tegen Noël Coward heb weer goed.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

29

Paardebiefstuk en jonge wijn
Graham Greene en zijn argeloze duivel father Quixote
Monsignor Quixote door Graham Greene Uitgever: The Bodley Head,
221 p., f29,75 Importeur: Nilsson & Lamm
Doeschka Meijsing
In Monsignor Quixote is de hoofdrol weggelegd voor een rooms-katholiek priester
en de mise-en-scènes zijn opgebouwd binnen de puurste tradities van de
rooms-katholieke kerk en het rooms-katholieke geloof.
Ziezo. Nu het grootste deel heeft afgehaakt vanwege de drie mierebeten van het
woord rooms-katholiek kan ik de rest van u in alle rust vertellen dat Monsignor
Quixote een buitengewoon grappig boek is en helaas ook, daar moet ik toch even
voor waarschuwen, een bijzonder treurig boek. Dat kan ook bijna niet anders als de
hoofdfiguur uit Greenes boek een afstammeling is van de ridder van de droevige
figuur, die malle en beminnelijke schepping van Cervantes. Maar daarover later.
Voor treurigheid is Graham Greene in al zijn boeken nooit teruggeschrokken, van
The End of the Affair tot en met The Human Factor, al hebben zijn critici altijd meer
op gehad met een tragische afloop binnen het decor van de Britse geheime dienst,
zoals in het laatstgenoemde boek, dan met tragiek die voortvloeit uit een plotselinge
bekering, zoals in het eerstgenoemde. Greene zelf schijnt maar niet te willen inzien
dat het artikel van het geloof al tientallen jaren in de ramsj ligt. En dat hoeft hij ook
niet in te zien zolang hij er zo prachtig over schrijven kan, zoals nu weer in Monsignor
Quixote.
In eerste instantie is Monsignor Quixote een boek waarbij je de tranen in de ogen
schieten van het lachen. Hoe hilarisch Graham Greene schrijven kan, heeft hij ooit
bewezen met Travels with my Aunt, dat hij naar eigen zeggen in een manische bui
had geschreven nadat hij alle schepen achter zich had verbrand en naar Frankrijk
was verhuisd. Hij had het gevoel niets meer te verliezen te hebben, zegt hij, en gooide
alle remmen los, zonder zich te bekommeren om plot, inhoud of moraal. Het gevolg
was een boek dat nergens op slaat maar waar het venijn en de vrolijkheid van de
bladzijden af spatten.
In Monsignor Quixote overheerst in den beginne de vrolijkheid. Father Quixote,
priester in het drie man en een paardekop tellende dorpje El Toboso in de provincie
La Mancha, biedt een zeer hooggeplaatste Italiaanse geestelijke met autopech een
maaltijd van paardebiefstuk en jonge wijn aan en ‘repareert’ de Mercedes van de
hooggeplaatste door de tank met benzine vol te gooien. De gevolgen van deze kleine
hulpvaardigheid zijn gigantisch.

Heilige Geest
Hij ontvangt een brief van zijn bisschop die hem pissig meedeelt dat Rome heeft
besloten hem tot de rang van monsignor te bevorderen. De bisschop, die father
Quixote als niets anders dan als een dwaas beschouwt, heeft nog extra navraag gedaan
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in Rome, maar het schijnt geen misplaatste grap te zijn. Dus of father Quixote
alsjeblieft de stommiteiten die in El Toboso geen kwaad konden in zijn nieuwe rang
wil vermijden. Intussen zal er naar een nieuwe werkkring voor hem uitgekeken
worden.
En zo verlaat father Quixote, voortaan monsignor Quixote, vol heimwee zijn
geliefde El Toboso. In zijn Seat 600, het kleinste autootje ter wereld, al oud toen hij
het acht jaar geleden tweedehands kocht en door hem Rocinante genoemd. Rocinante
is het enige geliefde dat hij kent en hij bidt elke dag tot God dat het hem niet op een
dag in de steek zal laten. ‘Zoveel van zijn gebeden waren onbeantwoord gebleven,
dat hij stille hoop had dat dit ene gebed van hem de hele tijd als was in het Eeuwige
oor was blijven kleven.’
Om het geheel volledig te maken moet er natuurlijk nog een figuur bij, en dat is
de burgemeester van het dorp. Die heeft bij de laatste verkiezingen als communist
de strijd verloren, ‘Rechts rukt op’, en neemt naast father Quixote in Rocinante plaats
om El Toboso achter zich te laten. Zijn naam? Sancho. Twee dwazen, de een priester,
de ander communist, trekken, het barrel van een auto volgeladen met dozen jonge
wijn van de streek, de wereld in op avontuur.
Dat is de ouverture. Het eerste deel zit vol slapstick-achtige momenten, zoals father
Quixote die onwetend in een bordeel een condoom opblaast, of Sancho die in zijn
paranoïde angst voor de guardia father Quixote dwingt paarse sokken en een paarse
bef te kopen omdat de guardia daar nu eenmaal ontzag voor heeft. En het
onvergetelijke moment waarop het tweetal aan de kant van de weg twee flessen wijn
soldaat heeft gemaakt en besluit zo verstandig te zijn van de derde fles maar de helft
te drinken. Waarop father Quixote meent aan de hand van de tweeënhalve fles de
communist Sancho de beginselen van de drieëenheid uit de doeken te moeten doen:
de ene fles is God de Vader, de tweede fles is God de Zoon en die halve fles is de
Heilige Geest. Om vervolgens zo te schrikken van de zonde die hij begaat door de
Heilige Geest maar een halve fles toe te delen dat ze die fles ook maar leegdrinken.

Graham Greene (foto: ABC)

Kruistocht
Wie hier niet om kan lachen hoeft niet bang te zijn dat hij voor dit boek van Graham
Greene toch in het verkeerde geloof is opgevoed, want ten eerste bestaat er helemaal
geen verkeerd geloof, tenminste niet zolang we niet met algemene stemmen iemand
kunnen aanwijzen die het juiste geloof bepaalt, en ten tweede... Stop! Ik heb me per
ongeluk en pardoes gemengd in de discussie die zich onderweg in Rocinante ontvouwt
tussen de priester Quixote en de communist Sancho. Dat is een allervermakelijkste
discussie, waarbinnen de redelijkheid gebiedt Sancho vaker gelijk te geven dan father
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Quixote, maar Quixote de onverbiddelijke naïviteit bezit die hem evenals zijn illustere
voorvader Don Quichot de overwinning bezorgt. De punten waarop de twee
avonturiers-langs-de-weg elkaar vinden zijn dat Stalin, de Generalissimo en het
overblijfsel ervan, de guardia civil, Opus Dei, de officiële roomse kerk en het
eurocommunisme niet deugen - en dat de wijn weer voortreffelijk is.
Maar dit was nog maar een woordensteekspel. Dan begint het gevaarlijk te worden:
ondanks alle waarschuwingen heeft Sancho toch niet kunnen voorkomen dat de
guardia civil en de bisschop samenspannen om deze priester, die een klap van de
molen gehad heeft, achter slot en grendel te krijgen, en als Sancho zijn vriend daaruit
bevrijd heeft, begint de kruistocht van father Quixote tegen de windmolens pas goed.
Dat levert een scène op tegen de geldzucht van de kerk, die te mooi en te treurig is
om na te vertellen en die father Quixote noodlottig wordt: achtervolgd door
Vervolg op pagina 31
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De illusie van een nieuwe staatstheorie
Een Copernicaanse ontwikkeling in het socialistische denken
De illusie van de ‘democratische staat’ door Paul Kalma WBS-cahier
Uitgever: Kluwer, 204 p., f24,50
Peter Verwey
De democratische staat is niet de cockpit van waaruit de democratische maatschappij
bestuurd moet worden. Dit is de centrale gedachte van een onlangs verschenen studie
van de Wiardi Beckman Stichting (het wetenschappelijk bureau van de PvdA),
getiteld: De illusie van de ‘democratische staat’. Paul Kalma, schrijver van deze
studie en wetenschappelijk medewerker bij de WBS, poogt een nieuwe socialistische
visie op staat en maatschappij te ontwikkelen.
De reden voor het ontstaan van deze visie ligt voor de hand. Immers, de
verzorgingsstaat, een belangrijk resultaat van socialistische politiek, verkeert in een
crisis. De betaalbaarheid van onze sociale voorzieningen en verzekeringen is door
de stagnerende economie een niet gering probleem. Maar de werkelijke oorzaken
van de crisis lijken dieper te liggen. Het maatschappelijk draagvlak van de steeds
verder uitgebouwde verzorgingsstaat is te gering geworden. Het ingrijpen van de
overheid in het maatschappelijk leven is zo toegenomen dat de burgers de
verzorgingsstaat juist als een belemmering van hun vrijheid ervaren. Voor de
verzorgingsstaat is de burger een zwakke en afhankelijke mens, die het niet zonder
voortdurende verzorging en steun kan stellen. De burger ervaart het anders; hij voelt
zich ingekapseld en gaat allerlei vormen van ‘ontwijkingsgedrag’ vertonen, zoals bij
voorbeeld belastingontduiking, het zwarte circuit.

Cockpittheorie
Dergelijke nieuw-realistische gedachten over de verzorgingsstaat vormen mijns
inziens een belangrijke inspiratiebron voor een herziening van de socialistische visie
op de rol van de staat. De nadruk zal daarom in deze theorie niet liggen op de staat
maar juist op de maatschappij. Gezien vanuit het belang dat socialisten altijd aan de
staatsmacht hebben gehecht, is dit een fundamentele ommekeer. Een Copernicaanse
wending, die deze theorie tot een politieke granaat maakt, aldus Joop van den Berg,
de directeur van de WBS, in zijn inleiding op deze studie. Terecht, want de oude
gedachte van een sturende en regelende overheid wordt door Kalma fel bekritiseerd.
Een dergelijke democratische staat is volgens Kalma een illusie omdat ‘het wezen
van de democratie niet in de staat moet worden gezocht, maar in het bestaan van
een vrije, sterk op recht georiënteerde samenleving, waarin mensen ongehinderd
voor hun belangen en opvattingen kunnen opkomen en waarin de maatschappelijke
conflicten die daaruit voortkomen op min of meer vreedzame wijze worden beslecht.’
Deze norm ontwikkelt Kalma uit een analyse van de geschiedenis van de
arbeidersbeweging. De strijd van de arbeidersbeweging is volgens hem niet allereerst
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een politieke strijd voor algemeen stemrecht maar vooral een sociale en economische
strijd voor gelijkheid en zeggenschap. ‘Misschien,’ zegt Kalma, ‘moet niet de partij,
maar de vakbeweging als dragende kracht van de sociaal-democratie worden
beschouwd.’ Dit is een oud strijdpunt uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging
en Kalma lijkt hier voorzichtig te kiezen voor een syndicalistische opvatting die met
name in Frankrijk door onder andere de CFDT onder het begrip van ‘autogestion’
verder is ontwikkeld.
In de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging daarentegen is vooral
het ‘parlementarisme’ overheersend geweest. Dit belemmert volgens Kalma niet
alleen een goed begrip van het wezen van de democratie maar leidt ook tot de idee
van het centraal besturen van de samenleving door de overheid: de cockpittheorie.
De politieke praktijk van de verzorgingsstaat wijst volgens Kalma uit dat deze
theorie niet houdbaar is. De verzorgingsstaat is namelijk niet een zeer bewuste en
rationele politieke creatie, zoals de cockpittheorie veronderstelt, het is eerder een
onbedoeld resultaat van maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien roept het sturen
van de samenleving door een centrale overheid vele onbedoelde gevolgen op, zoals
bij voorbeeld ontduiking en afwenteling in de sfeer van de belastingen. Deze
onbedoelde gevolgen kunnen alleen door nog meer sturing en planning worden
opgelost. En zo kan het gevaar opdoemen van een ‘totalitaire democratie’, aldus
Kalma. Tenslotte roept de idee van sturen en plannen bij de burgers de verwachting
op dat de overheid maatschappelijke problemen moet oplossen. Met als gevolg
bekende verschijnselen als overbelasting, verkokering en verbrokkeling van het
beleid. ‘Wie de centrale overheid wil gebruiken om maatschappelijke problemen op
te lossen,’ zo luidt Kalma's conclusie, ‘moet niet gek opkijken als op een gegeven
moment die overheid zelf een maatschappelijk probleem wordt.’ De crisis in de
verzorgingsstaat in nieuw-realistische termen ten voeten uit.

Sociale democratie
Vanuit de cockpittheorie verschijnt de democratische samenleving als een verzameling
van afzonderlijke, deels ook samengebundelde, bijzondere belangen. Overbelasting,
verkokering en verbrokkeling in het overheidsbeleid verklaart deze theorie uit het te
sterk overheersen van deze deelbelangen in het overheidsbeleid. De oplossing van
de cockpittheorie is natuurlijk: het terugdringen van deze
‘belangengroependemocratie’.
‘Er wordt voor gepleit om de sfeer van het algemeen belang, dat wil zeggen van
de staat en van de om de staatsmacht concurrerende partijen, te versterken tegenover
de sfeer van het deelbelang.’ Maar, betoogt Kalma, een dergelijke oplossing miskent
niet alleen het wezen van de democratie, het lost ook niets op. Integendeel: ‘Als de
staat als enige plaats wordt aangewezen waar het algemeen belang zetelt, is er geen
enkele reden voor de vertegenwoordigers van de deelbelangen om zich anders dan
als vertegenwoordigers van deelbelangen te gedragen.’ De oplossing die Kalma
aandraagt, en dat lijkt me de kern van deze studie, is dat het algemeen belang niet
gecentraliseerd bij de overheid moet liggen maar juist moet worden gespreid over
de samenleving. Burgers, groepen burgers, en organisaties in de maatschappij, moeten
zelf door overleg en onderhandelen oplossingen voor maatschappelijke problemen
aandragen. Een dergelijke sociale democratie zou naast de politieke democratie een
eigen taak en verantwoordelijkheid moeten hebben.
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Kalma haalt met zijn diepgravende analyse heel wat overhoop. Op het eerste gezicht
doet zijn Copernicaanse wending dan ook verfrissend en sympathiek aan. Kalma
analyseert scherp een aantal fundamentele problemen in de socialistische politiek en
kritiseert vaak terecht de klassieke oplossingen die hiervoor worden gekozen. Toch
vraag ik mij af of Kalma niet wat snel aan het wenden is. Kalma kritiseert de
technisch-instrumentele opvatting van de staat. Maar in zijn kritiek vervalt hij tot
wat hij zijn tegenstanders verwijt. In plaats van te stellen dat de staat niet alleen een
technisch-instrumenteel karakter heeft maar ook een praktischethische waarde
verplaatst hij zijn aandacht naar iets anders: de maatschappij. Die moet nu de
problemen oplossen. Eigenlijk is het ethisch rechtvaardigen van de staat voor hem
geen enkel probleem; deze was namelijk ‘een onbedoeld re-
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sultaat van maatschappelijke ontwikkelingen’. Precies hier gaat het in een
socialistische staatstheorie om: het geven van een rationeelethische rechtvaardiging
van de staatsmacht. Mijns inziens ligt hier ook de kern van de vraag naar de
socialistische houding ten aanzien van de verzorgingsstaat. Het centrale probleem
is: welke normen van verdelende rechtvaardigheid kunnen voor socialisten
uitgangspunt zijn om mee te werken aan een herverdelingspolitiek (en
bezuinigingspolitiek) door de verzorgingsstaat? Anders gezegd: juist de socialistische
idee om de samenleving op te vatten als een coöperatieve onderneming werpt als
centrale vraag op hoe de baten en lasten van dit samenlevingsverband moeten worden
verdeeld.
Het verwaarlozen van dit aspect heeft de volgende consequentie. Elke staatstheorie
moet dus een norm bieden om de politiek te kunnen beoordelen. Gelijkheid lijkt me
voor het socialisme een centrale norm. Kalma maakt van de socialistische staatstheorie
een soort maatschappijtheorie. De enige norm die bij hem overeind blijft is dat
burgers, groepen burgers en organisaties moeten onderhandelen en overleggen om
maatschappelijke problemen op te lossen. Het resultaat van dit proces kan Kalma
mijns inziens vanuit zijn positie nu niet meer beoordelen. En daar gaat het nu net
om. Want, is het niet de essentie van de socialistische politiek geweest correcties aan
te brengen en grenzen te stellen aan de uitkomsten van overleg en onderhandeling
in de maatschappij, met als doel grotere ongelijkheid te voorkomen of deze te
verminderen? Door sociale en politieke democratie aan elkaar gelijk te stellen
ontneemt Kalma zich zelf niet alleen de norm om dit proces te beoordelen maar ook
een middel om deze norm te realiseren.
Kalma spant mijns inziens het paard achter de wagen. Zijn nieuwe socialistische
staatstheorie schept meer ruimte voor het particulier initiatief, eigen
verantwoordelijkheid en terugdringen van overheidsbemoeienis. Dit terwijl het voor
socialisten van essentieel belang is de solidariteit, waarin de overheid zo'n centrale
organisatorische functie vervult, niet onder de crisis te laten bezwijken. Het is te
hopen dat ‘piloot’ Den Uyl zich niet door de illusies van deze staatstheorie laat
verblinden.
■
Peter Verwey is docent aan de School voor Journalistiek te Utrecht

Graham Greene
Vervolg van pagina 29
de guardia, Rocinante aan brokken, vlucht hij met Sancho een klooster binnen waar
hij eindelijk aan zijn sterven mag beginnen. Hij staat nog een laatste keer in trance
van zijn sterfbed op om de mis op te dragen, een denkbeeldige mis, want er zijn geen
attributen voorhanden. ‘Ik beloofde je een gouverneurschap,’ zegt hij in trance tegen
de ongelovige Sancho, ‘ik geef je een koninkrijk.’ En Sancho, die zijn vriend in naam
van ‘de kameraadschap’ in vrede wil laten sterven, knielt neer om de denkbeeldige
hostie in ontvangst te nemen.
Anders dan zijn illustere voorganger Don Quichot, die na zijn nederlaag eindelijk
tot bezinning kwam en uit de waan van zijn strijd tegen de windmolens ontwaakte

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

om rustig en bij zinnen thuis in bed te sterven, is father Quixote na zijn nederlaag
pas goed door de klap van de molen getroffen. Zijn dood is melodramatisch en dwaas.
En toch, denkt Sancho.
En toch, denkt de lezer.
En toch, wil Graham Greene dat we denken.
Al is Graham Greene dan zijn leven lang zelf katholiek geweest, hij is er wel een
van het soort dat steeds met één been in het atheïsme bleef staan. ‘Liever geen geloof,’
hoor je hem elke keer tussen de regels door denken, en de wanhoop om te kiezen
tussen onvoorwaardelijk geloof en ongeloof teistert al zijn hoofdpersonen, zelfs
father Quixote. En in de laatste regels van het boek begint ook de communist Sancho
te twijfelen aan zijn atheïsme. Maar met de keuze om de hoofdfiguur in zijn laatste
boek een afstammeling te laten zijn van de Don Quichot van Cervantes biedt Greene
nog een laatste ontsnappingsmogelijkheid: ‘Hoe kan hij afstammen van een fictioneel
karakter?’ vraagt de bisschop boos, volgens zijn opvattingen een boek vol nonsens
dat in de dagen van de generalissimo de censuur niet eens gepasseerd zou zijn. ‘I
have never got beyond the first chapter. Although I have glanced at the last. My usual
habit with novels.’ En bij het doodsbed van father Quixote wordt diezelfde vraag
gesteld. ‘Don Quichot had geen afstammelingen. Hoe zou hij. Het is een fictioneel
karakter.’ Het antwoord luidt: ‘“Fact and fiction again. So difficult to distinguish,”
father Leopoldo said.’
Het lijkt erop of Monsignor Quixote geschreven is dwars tegen Earthly Powers
en de opvattingen van de schrijver daarvan, Anthony Burgess, in. Ook Earthly Powers
gaat over de macht van goed en kwaad, gesitueerd binnen de rooms-katholieke kerk.
Anthony Burgess laat er in dat boek en in een interview (VN, 24 oktober 1981) geen
twijfel over bestaan dat hij vindt dat de kerk met het prediken van de liefde als
voornaamste drijfveer alleen maar het kwaad in de wereld kan verergeren. Burgess
meent in genoemd interview dat de kerk er goed aan zou doen zich weer eens te
bezinnen op de beginselen van Thomas van Aquino.
Het kan geen toeval zijn dat in het voorwoord van Cervantes' Don Quichot met
geleerdheid à la Thomas van Aquino juist de spot wordt gedreven. ‘Oh, I was never
good at Moral Theology,’ laat Greene zijn father Quixote luchtigjes zeggen. Earthly
Powers is zwaar geschut, Monsignor Quixote is licht als een veertje. Als je die twee
boeken tegen elkaar in het slagveld brengt is het Ignatius van Loyola tegen Franciscus
de Sales. Alsof een molen tegen wind vecht. Wie wint er dan? ■
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Met talent voor roem en gerucht
Frederic Raphaels biografie over Byron
Byron door Frederic Raphael Uitgever: Thames & Hudson, 224 p., 70
illustraties, f51,20 Importeur: Nilsson & Lamm
Anthony Paul
Gravin Teresa Guiccoli, Byrons laatste maitresse, droeg in 1873, vlak voor haar dood
en vijftig jaar na hun laatste afscheid, de brieven die hij haar geschreven had aan het
nageslacht over met de woorden: ‘Hoe meer men van Byron weet, hoe meer men
van hem zal houden.’
Ze had groot gelijk. Byron is bijzonder sympathiek en we hebben nu de kans om
hem goed te leren kennen: via zijn werk, een stuk of twaalf biografieën, via de
weergaloze brieven die als een rijke lavastroom uit hem vloeiden, en met zijn
dagboeken kortgeleden in een prachtige, door Leslie A. Marchand geredigeerde
elfdelige editie zijn gepubliceerd. Byrons brieven zijn zonder meer de beste die er
bestaan: er zit geen saaie bij, ze zijn allemaal spontaan, zitten barstensvol leven,
humor en zelfkennis.
Byron en Napoleon, die bij enorm bewonderde, waren de beroemdste mannen van
hun tijd, mannen die tot de verbeelding spraken en Europa tot diep in de negentiende
eeuw in hun greep hielden. Byron was, om met Frederic Raphael te spreken, ‘niet
alleen een dichter, maar een ster, de eerste beroemdheid in moderne zin, de kunstenaar
als performer en publicist.’ Maar in het begin van zijn leven zat het hem niet mee.
Hij werd kreupel geboren (op 22 januari 1788) en is zijn hele leven kreupel gebleven.
Het is nog steeds niet duidelijk wat er precies aan de hand was: had hij een horrelvoet
of was er iets mis met de kuitspier van zijn rechterbeen zodat hij op zijn tenen moest
lopen? De kreupele jongen had een instabiele, ongelukkige jeugd, in de naargeestige
Schotse stad Aberdeen, met een vulgaire, domme moeder die verschrikkelijk kon
uitvallen. Zijn vader, een verkwistende losbol, joeg eerst het geld van zijn vrouw er
door en vluchtte toen naar Frankrijk, waar hij stierf toen zijn zoon drie jaar oud was.

Byron in het Palazzo Mocenigo, Venetië

Byron erfde zijn titel - na de onverwachte dood van zijn neef - toen hij tien was.
Op het landgoed rustten zware hypotheken, het grote huis was bijna onbewoonbaar,
maar een Lord was een Lord, en Byron stortte zich bijna vanaf het allereerste begin
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enthousiast op zijn rol. Hij was nooit helemaal zeker van zijn sociale status, ‘hij had
iets over zich alsof hij een bedrieger was, of op zijn best een arriviste.’ Die sociale
onzekerheid en het besef dat hij mismaakt was, probeerde hij te compenseren door
een boeiende persoonlijkheid te worden en een actief leven te leiden. Seks was zijn
favoriete, maar niet zijn enige, sport: hij was een enthousiast zwemmer en ruiter,
bokste, schermde en speelde cricket. Daarmee verzette hij zich niet alleen tegen zijn
handicap, maar ook tegen een neiging tot dik worden, een neiging die hij bovendien
bestreed door zo nu en dan op streng dieet te gaan.
Het liefdesleven van de jonge Byron was op zich niet zo bijzonder; zijn affaires
werden, zoals Raphael opmerkt, bijzonder door ‘zijn retorische reactie (...), pas met
Proust kwam er een tweede grote schrijver die zo veel maakte van iets dat voor een
alledaagse geest waarschijnlijk een alledaagse ervaring zou zijn. Hij had altijd zich
zelf tot onderwerp, niet zo zeer omdat hij egocentrisch was, als wel omdat voor hem
de ervaring en de manier waaróp hij haar ervoer, een en dezelfde waren.’
Byron ging naar Harrow en Cambridge. Zijn schooltijd zag hij al bijna voordat
hij voorbij was door een waas van nostalgie; op Cambridge begon hij de bon vivant
uit te hangen. Door drank en vrouwen raakte hij diep in de schuld, een situatie die
hij, net als zijn vader, op een gentleman passende wijze ontvluchtte door te gaan
reizen. In 1809 vertrok hij voor twee jaar naar het buitenland: Spanje, Turkije en
Griekenland. Toen hij terugkwam had hij een indrukwekkende collectie haarlokken
van verschillende dames bij zich - hij is altijd een enthousiast verzamelaar van
liefdestrofeeën geweest en ‘deed niet graag iets weg (afgezien van vrouwen)’ - en
het manuscript van het lange gedicht dat hem ‘op slag’ beroemd zou maken.
Ondanks enkele beroemde, kleurrijke passages wordt Childe Harold tegenwoordig
vrijwel niet meer gelezen. Het is in vele opzichten een absurd, vulgair en geaffecteerd
gedicht dat vol zit met dingen die in moderne poëzie taboe zijn: het is melodieus,
retorisch, wijdlopig en gemaniëreerd. Er zitten hele gladde, of ronduit slechte, stukken
in, maar het sloeg in als een bom en had een geweldige invloed op de romantiek in
Europa. Byrons weergave van zijn ervaringen als toerist, de creatie van de Byronic
hero - melancholiek, humeurig, hartstochtelijk maar dégagé zoals een aristocraat
betaamt - was een triomf van zelfprojectie.

Zonde
Dus dromde de trendbewuste elite samen in de Londense salons om een blik te werpen
op de ogenschijnlijk norse, interessant-bleke, knappe, ijdele jongeman met het
kreupele been en de provinciale tongval, wiens onzekerheid arrogant overkwam en
wiens verlegenheid schuilging achter een somber, mysterieus masker. Seksueel was
hij even actief als de rock-sterren van tegenwoordig. Caroline Lamb, met wie hij een
van zijn vurigste en spectaculairste affaires had, om-
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schreef hem eens met de rake, gedenkwaardige zin: mad, bad, and dangerous to
know. In feite was zij veel gekker dan hij, maar hij was inderdaad opwindend slecht
en fascinerend gevaarlijk.
Maar Byron vond dat hij maar moest trouwen, al was het alleen maar om zijn
financiële problemen te verlichten met het geld van een rijke vrouw. Zijn keus viel
op de ernstige, preutse Annabella Milbanke. Het werd een ramp, niet alleen omdat
het huwelijk stuk liep, maar ook omdat Byron daardoor maatschappelijk in ongenade
viel en naar het buitenland moest vluchten.

Byron, gekleed voor de reis

Frederic Raphael doet een onderhoudende poging om er achter te komen wat er
nu precies fout is gegaan en komt met enkele psychologische hypothesen die me
overtuigend lijken. Maar ik geloof niet in de bewering dat Byrons onvergeeflijke
zonde, de zonde die hem tot een maatschappelijke verschoppeling maakte, anaal
verkeer geweest moet zijn (met Annabella, wel te verstaan). Met het in de doofpot
gestopte schandaal, het gefluister over Byrons incestueuze verhouding met zijn
halfzuster Augusta, de onvergeeflijke zonde waarover Byron zijn mond niet kon
houden, is zijn vlucht uit Engeland in 1816 toch afdoende verklaard?
Deze keer ging Byron op reis met de jonge, progressieve en idealistische dichter
Shelley en diens vrouw Mary; vlak achter hen aan kwam Mary's stiefzusje Claire
Clairmont, die kort daarna het leven zou schenken aan Byrons onwettige dochter
Allegra. Mary Shelley, die pas negentien was, schreef Frankenstein toen het vreemde
viertal in Zwitserland verbleef.
Byrons Italiaanse jaren vallen in twee delen uiteen: tot 1819 leidde hij een
onstuimig, losbandig leven in Venetië. Na het carnaval van 1819 schreef hij het
prachtige, bekende So we'll go no more a-roving, maar zijn zwerverstijd was nog
niet helemaal voorbij. Daarna kwam de betrekkelijk kalme, lange affaire met Teresa
Guiccoli, en periodes in Ravenna en Pisa. Hij bemoeide zich met de vruchteloze
revolutionaire activiteiten van de Carbonari en schreef zijn geweldige brieven en
zijn beste werk, het verhalend gedicht Don Juan, een van de geestigste, verrukkelijkste
en tergendste meesterwerken in de Engelse literatuur.
Een van de bekendste episoden uit die periode was de (verdrinkings)dood van
Shelley en de crematie op het strand van Viareggio, in 1822. Stelt u zich eens voor:
Mary Shelley, die over de lungomare heen en weer rijdt en tegen iedereen roept:
Sapete alcuna cosa di Shelley? Wat een gegeven voor een verteller! Byron raakte
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steeds meer betrokken bij de strijd van de Grieken die zich van de Turken wilden
bevrijden.
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Aan deze vrijheidsstrijd heeft hij zijn naam, zijn geld, daadwerkelijke hulp en zijn
leven gegeven. In juni 1823 nam hij de boot naar Griekenland en in april 1824 stierf
hij in het trieste, moerassige Missolonghi aan een koortsaanval, op weg geholpen
door een stelletje onbekwame doktoren. Hij is nog steeds, en terecht, een nationale
held in Griekenland. Tijdens die chaotische expeditie laat Byron zich van zijn beste
kant zien; Raphael vraagt: ‘Is er onder alle literaire figuren die hun leven of reputatie
op het wereldtoneel in de waagschaal gesteld hebben, ooit een geweest die minder
pretenties had en meer daadkracht?’

Claire Clairmont

Seksleven
Wie een volledig verslag van Byrons dramatische, propvolle, vrij korte leven wil,
moet de standaardbiografie van professor Marchand lezen, die Frederic Raphael in
de korte bibliografie achterin zijn boek over Byron ‘gedegen, onbevooroordeeld, saai
geschreven’ noemt. Raphael beveelt nog enkele titels aan die ik u niet wil onthouden:
Edward J. Trelawney's uitstekende, onbetrouwbare Records of Shelley, Byron and
the Author en Peter Quennells fraai geschreven Byron, The Years of Fame. (‘Gedateerd
maar niet dépassé.’) Raphaels Byron is niet pretentieus, niet wetenschappelijk en
volkomen verstoken van literaire kritiek, maar uiterst modern van stijl - ook al omdat
Raphael onbevangen over Byrons seksleven speculeert. Hij raast in volle draf door
het leven van onze held en brengt de man tot leven door ons allerlei kleurrijke scènes
uit zijn bestaan voor te schilderen en zijn ingewikkelde psyche te analyseren, in plaats
van details te geven die elders volop te vinden zijn. Ik bewonder Byron, herlees zijn
werk voortdurend en heb dan ook bijzonder van deze biografie genoten; ik kan me
voorstellen dat iemand die weinig van Byron weet, dit boek wat karig met harde
gegevens vindt maar het zit vol leven en spanning: een plezierig middel om de man
te leren kennen.

Annabella Milbanke

Het is een aantrekkelijk boek geworden, vol boeiende illustraties, zoals de foto
van Byrons eigenaardige bed op zijn Schotse landgoed Newstead Abbey, en Lady
Caroline, ‘dat kleine vulkaantje’, verkleed als page. Frederic Raphael, die vooral
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bekend is door zijn voor de tv verfilmde roman The Glittering Prizes, schrijft pittig
en levendig. Hij durft op zijn tijd ordinair te zijn en begeeft zich in zijn algemene
overpeinzingen zo nu en dan op het aforistische vlak: The sexual athlete defies rigor
mortis by his stiff activity (eerder ordinair dan aforistisch, nu ik er over nadenk); His
nostalgia was of a piece with his debauchery: to caress the past is to be the miser of
sensations (...). He was always a prey to superstitions, which is a kind of spilled
piety.
Raphael draaft een beetje door over het hoe en waarom van Byrons seksleven,
vooral als hij zich afvraagt in hoeverre Byron belangstelling had voor jongens en
wat hij met ze uitspookte, als hij het al deed. Byrons humor en charme komen in dit
verslag niet erg uit de verf; Hobhouse, een vriend van Byron, herinnerde zich vooral
de manier waarop hij lachte. Byron had lichtzinnige en tragische kanten, hij was
egocentrisch maar ook grootmoedig, een man, vooral, met een enorm gevoel voor
humor. Hij noemde zich zelf a man who hates bustle as he hates a bishop, zei: the
English are as capable of sculpture as the Egyptians are of skating, heeft het over
een dame measured for a new Bible once a quarter, ziet een andere as shy as an
Antelope and unluckily as pretty, enzovoort, enzovoort. Warm aanbevolen.
■
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‘Het is maar net hoe je het bekijkt’
Anja Meulenbelt in China
Kleine voeten, grote voeten Vrouwen in China, een indruk door Anja
Meulenbelt Uitgever: Sara, f24, The Dragon and the Bear Inside China and Russia Today door Philip
Short Uitgever: Hodder and Stoughton, f62,65 Importeur: Nilsson &
Lamm
Igor Cornelissen
Het land leek doorkruist, het onderwerp doodgeschreven. Archeologen en
kunsthistorici, sociologen en zakenlieden, maoisten en baggeraars, Vietnamactivisten
en parlementariërs - ze zijn er allemaal geweest en niet weinigen deden den volke
kond; en merkten tot hun akelige verbazing dat veel van wat ze vandaag opschreven
gisteravond al was achterhaald. Wat dan weer bijdroeg tot het beeld van de
voortdurende beweging daar, de permanente revolutie, de immer aanwezige
klassenstrijd, de niet op te lossen tegenstelling tussen Goed en Kwaad; u vult zelf
maar aan.
Na de ontmaskering van de Grote Proletarische Culturele Revolutie als een
ordinaire machtsstrijd die aan miljoenen het leven heeft gekost, na de mysterieuze
dood van Lin Piau (die Mao zou opvolgen), na de dood en ontluistering van Mao
zélf (al bleef die dan voor ‘zeventig percent goed’), na de arrestatie en bijna executie
van Mao's weduwe - toen, ja, pas toen zagen nog maar heel weinigen er kaas in om
met een positief, vrolijk gekleurd reisverslag thuis te komen. Wordt de geschiedenis
in dictaturen niet altijd geschreven door de overwinnaars? En zijn het niet altijd hun
loopdozen die de voorlichting en vertalingen verzorgen? Het heeft ook op de Muur
van de Democratie in Peking gestaan, toen daar werkelijk, het duurde niet lang, iedere
Chinees zijn zegje kon doen: ‘Waarom moeten mensen altijd ten val worden gebracht
als ze andere meningen hebben?’
Anja Meulenbelt, uitgenodigd door de Chinese Vrouwenfederatie, is toch gegaan.
Het land fascineerde haar al lang, ze had er veel over gelezen, zelfs scripties over
geschreven, als jonge meid een blauwe maandag scholing gelopen bij de maoisten
en bovendien alle films van Joris Ivens over China gezien. Toch waren er nog vragen
overgebleven. En route dus. ‘Omdat ik eigenwijs ben en het met mijn eigen ogen
wilde zien.’
Met de ogen van een socialistisch feministe (mannen moeten het er ook ‘goed’
hebben), zonder westerse arrogantie, nieuwsgierig naar de gewone, observeerbare
details van het dagelijks leven. ‘Hoe wonen vrouwen daar, hoe gaan ze met elkaar
om, hoe gaan mannen en vrouwen met elkaar om, hoe is het met de kinderen?’ Het
is de kwaliteit van het dagelijkse bestaan die Anja in China zocht, die wilde ze ‘ruiken
en aanraken’. De schrijfster is daarin niet teleurgesteld. De recensent nog minder,
want Kleine voeten, grote voeten; vrouwen in China scoort hoog op de lijst van
hedendaagse Chinese sprookjesliteratuur, waarvan men even moest vrezen dat de
produktie was stopgezet.
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Niet alleen heeft Anja er die drie weken zelf een fantastische tijd gehad, het gaat
met het land en de vrouwenbeweging ook de goede kant op. Er zijn natuurlijk fouten
gemaakt in het verleden, er zijn heel nare dingen gebeurd, ze heeft met vrouwen
gesproken die tijdens de culturele revolutie zeven jaar naar heropvoedingskampen
waren gestuurd - maar er is al zo veel bereikt dat je wel ‘blind en harteloos’ moet
zijn om daar niet van onder de indruk te raken.
‘In het verleden hadden de vrouwen in het geheel geen economische en politieke
rechten. Zij waren niets. Nu hebben zij gelijke rechten als de mannen, ook op
economisch gebied.’ Dat laatste citaat leen ik niet van Anja Meulenbelt maar uit een
boekje dat de communiste Annie Averink schreef na haar bezoek aan Rood-China
in november 1949. Annie laat daar een vrouwelijk lid van de centrale regering aan
het woord. Die zal het toch ook wel hebben geweten. Eind 1949 dus al gelijke rechten;
bij Anja in 1982 opnieuw. Maar er blijven nog genoeg wensen over.

Huisjes
Anja's reis liep over Hongkong, waar weinig deugt. Bijna borstloze vrouwen, veel
kromgetrokken mensen, stank van pies en rotte vis en veel armoede, kronen.
Merkwaardig dat duizenden nog steeds naar Hongkong vluchten of het proberen.
Intellectuelen en beter geschoolden, denkt Anja, die bang waren er op achteruit te
gaan of kleine middenstanders die de vrijheid om voor eigen gewin handel te drijven
verloren zagen gaan. Dat duizenden arbeiders, niet altijd met succes, jongeren,
studenten, politieke opposanten naar Hongkong, naar Birma, zelfs naar de Sovjetunie
probeerden te komen, blijft onvermeld.

Anja Meulenbelt
(foto: Bert Nienhuis)

Hongkong is voor Anja Meulenbelt de kapitalistische springplank naar het echte
China. Direct over de grens is het al raak. De eerste huisjes en boerderijen die ze
vanuit de trein ziet zijn niet rijk maar wel vriendelijk en ‘liefdevol onderhouden’.
Liefdevol? Ik geloof het direct, maar hoe weet je dat zo vanuit de voortsnellende
trein? Op het grauwe Peking na is alles prachtig en mooi. Vaak raakt ze opgewonden,
maar het is een ‘aangenaam soort opwinding’. Als ze een dansvoorstelling ziet is
dat kitsch, maar ‘een prachtig soort kitsch’, bovendien is het uitgebeelde verhaal
anti-heteroseksueel. Ze ziet vaak mannen de was doen, andermaal wordt ze ‘gek van
alle mooiigheid’, vrouwen op het land dragen manden aarde aan een stok. Ook
prachtig. En er gebeurt zo veel voor de kleine huisjes. ‘Een vrouw poetst haar tanden
in de goot. Een andere vrouw houdt een kind vast bij de knieholtes, zodat ze op straat
kan plassen.’ Hier in Rood-China ruikt alles anders, zelfs de kinderpies geurt
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aangenaam. Zonder dat iemand een geheim middel in haar thee heeft gedaan heeft
Anja Meulenbelt zich zelf gehersenspoeld. Luister maar mee. In Guangzhou (Kanton)
wordt ze ondergebracht in een ‘gasthuis’ in een park waar soldaten bij de poort staan.
Haar vermoeden dat Mao's weduwe hier vroeger haar gasten ontving blijkt te kloppen;
prins Sihanoek logeerde er. Vroeger werd die tuin door Mao's vrouw afgesloten voor
het publiek. Vroeger? En die soldaten aan de poort dan? Anja vraagt niets maar ze
beschrijft het park zo: ‘Het is vreemd harmonieus, het intense groen van de tropische
planten, het legergroen van de uniformen, het bleke groen van de rivier, het groen
van de paviljoens.’ Harmonieus legergroen! Het Chinese leger: het meest autoritaire,
overheersende, mannelijke instituut; maar
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het legergroen harmonieert. Dichteresje, groentje in China.
De slaapkamers in dat afgesloten paviljoen veroorzaken veel opwinding, uiteraard
aangename opwinding. Ik weet niet waarom. Het wordt niet duidelijk. Vanwege de
dekens met een grote tijger erop, of om de bureau-agenda die zo attent is opengeslagen
op de juiste dag? Alles in China is attent, de organisatie perfect. Bussen, ander vervoer,
het eten, alles is geregeld, smaakvol, zelfs de schotel waarvan ze niet wist of het nu
paling of slang was. Hoe anders dan Hongkong, waar ze iemand gemarineerde
kippeklauw zag kluiven. ‘Mijn katten lusten niet eens de kippeklauwen die hier de
mensen eten.’
Anja Meulenbelt ging met een gezelschap Nederlandse vrouwen naar China. Ze
beschrijft het gezelschap als een leuke, ongeorganiseerde troep. Lesbiennes,
gescheiden vrouwen, ongehuwde en gehuwde moeders enzovoort. De Chinese
gastvrouwen hadden het er wel eens moeilijk mee, Anja beschrijft de
begripsverwarring. Maar wat hééft Anja zich aangepast. Vier voorbeelden. Een van
de Nederlandse vrouwen vertelt tijdens een gesprek dat ze directrice is van een
instelling die homoseksuelen helpt. Dát kan de tolk Chen niet vertalen. Daar heeft
ze nog nooit van gehoord. Anja raadpleegt later haar Engels-Chinese woordenboek,
en verdomd, een vondst, het stáát er wel in, met een lange rij karakters. ‘Ik ben er
niet meer toe gekomen om het Chen te vragen.’
Ander voorbeeld. Als ze op een dag doodmoe is door het overladen programma
gaat ze voor het hotel op een grasveld liggen in de zon, ze trekt haar broek uit (‘mijn
onderbroek is decent genoeg’), waarna andere Hollandse delegatieleden haar volgen.
De volgende dag wordt hun op ‘subtiele wijze’ te kennen gegeven dat het zo niet
kan. Op de plek van het halve misdrijf zijn nu keurig tafeltjes en stoeltjes neergezet.
‘Een Chinese manier van kritiek geven zonder je gasten te kwetsen. We houden onze
broeken voortaan dus maar aan.’
Derde voorbeeld. Op weg naar een commune komen ze langs kleine dorpjes waar
vrijwel nooit westerlingen komen. Daar mogen ze niet uitstappen. Waarom niet?
Wel, legt meneer Li uit, één keer is een toeristengroep in zo'n dorpje uitgestapt en
daar hebben ze in één keer de plaatselijke voorraad rijstkommen en eetstokjes
opgekocht: de bevolking bleef in rep en roer achter, de plaatselijke economie was
ontwricht en iedereen van slag. En Anja gelooft dat (alsof je niet over de hele wereld
die kommen en stokjes kunt kopen, tot op de Zeedijk toe) en blijft netjes in de bus.
Laatste voorbeeld. 's Avonds om tien uur is alles dicht. Hotelbar gesloten, beneden
op de bank zitten mag ook niet meer, op de eigen gang op een bankje is ook
uitgesloten. Allemaal naar bed. Morgen een zware dag, men moet fris zijn, niet waar.
Zijn ze daar zo oud voor geworden om zich naar bed te laten sturen? ‘Maar dit is
een andere maatschappij. Hier wordt er op je gelet, en voor je gezorgd, het is maar
net hoe je het bekijkt.’
Zo is het maar net.
In China ben ik nooit geweest; het visum kwam maar niet af. Wel was ik in
enigszins vergelijkbare regimes in het oosten van Europa. Het blijkt toch altijd
mogelijk iets op te vangen buiten de kanalen van voorzeggers en tolken om. Zelfs
in China, zoals niet zo lang geleden Carolijn Visser magistraal demonstreerde in de
NRC.
Anja Meulenbelt heeft veel gesprekken gehad met vrouwen. Over beloning,
kinderen krijgen, abortus, verhouding tot mannen. Ze klaagt zelf over de vaak halve,
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wisselende of uitwijkende antwoorden. De paar kansen die ze had om tot een kern
door te dringen liet ze liggen. Er is (pagina 149 en volgende) een bezoek aan een
heropvoedingsschool. Daar kom je terecht als je je bij voorbeeld hebt bezondigd aan
‘ongezonde seksualiteit’. Wat die meisjes nu precies gedaan hebben, wordt niet
gezegd. ‘Geneukt hebben ze, nemen we aan.’ Aangegeven door de buren, of door de
familie. Anja draait haar eigen film terug en denkt adequaat: ik had hier zélf gezeten
als ik op die leeftijd in China had geleefd. Ze krijgt het benauwd. Pas in de bus terug
komt de tolk Chen met meer informatie. Het ging hier om jeugdprostitutie en de
directie van het tehuis had zich daarvoor gegeneerd. De lezer(es) blijft zitten met de
vraag: ging het echt om jeugdprostitutie?

Niet ongezellig
Andere gemiste kans: gesprek met een psychologe die tien jaar uit haar vak verbannen
is en in een werkkamp zat. Die moet wat te vertellen hebben over de psychische
schade aangericht door de terreur van de culturele revolutie, de vérgaande preutsheid
van het regime, de afschuwelijke depressie van miljoenen ex-Roodgardisten die
dachten voor een socialistische revolutie te vechten, voor straf naar het platteland
werd gestuurd en nu, gedesillusioneerd, nergens meer bij horen. Bij Anja Meulenbelt
wordt ook dat weer zo'n nietszeggend verhaaltje dat je in andere tijdschriften al hebt
gelezen. We hadden, schrijft ze zelf, nog uren met die psychologe door kunnen praten.
Had ze het maar gedaan. En dan niet uren maar een week. Dán had ze een boekje
met handen en voeten kunnen schrijven.
Het kralensnoer van communes, kleuterscholen, kraandrijfsters, veteranen,
bureaucraten komt niet tot glans, het blijft goedkoop. Ze heeft zich bij haar volle
verstand laten inpakken. Een kleuterklas die ze bezoekt is ‘kaal en verveloos, maar
niet ongezellig’; zwarte trapnaaimachines waar je geen Nederlandse vrouw meer
achter krijgt zijn vooral ‘degelijk’. Een enkele maal lees je dat ze zich herinnert dat
haar de rozige kant van de Chinese maatschappij wordt getoond. Als ze het heeft
over de sociale controle (één kind maar, geen gevoos voor het huwelijk, op tijd naar
bed, enzovoort, enzovoort, enzovoort) schrijft ze: ‘Maar ik begrijp dat de druk niet
alleen ontstaat door de redelijkheid van argumenten.’ De overheersende toon is
echter anders: ‘Aan lijnen hangt kool te drogen. Simpeler kan het niet, maar wat
mooi.’
Anja Meulenbelt is ondanks (of dank zij) haar maoistische scholing, al die
Ivens-films, scripties en bestudeerde literatuur van de verkeerde springplank gestapt.
Chinese vrouwen kunnen zich, schrijft ze op pagina 125, nauwelijks herkennen in
ons westerse feminisme. Gedeeltelijk heeft dat te maken met het feit dat wij leven
in een maatschappij waarin wij per definitie in oppositie zijn ‘en zij in een
maatschappij waar ze in principe loyaal tegenover staan.’ Staan ze dat, die Chinese
vrouwen? Hebben ze trouwens een alternatief? Het laatste jaar zijn weer Chinezen
gearresteerd die in principe niét loyaal staan tegenover het regime. Die althans
afwijkende meningen hebben en daarvan, godbetert, getuigen in een stencil of obscuur
blaadje. Die krijgen vijftien jaar gevangenisstraf. In Nederland worden nu wat meer
vrouwen aan het woord gelaten die zich tijdens de Duitse terreur hebben verzet, die
dapper waren, die iets deden, hoe bescheiden ook, tegen leugen, bedrog en
onderdrukking. Te veel is het verzet - zien we even af van Hannie Schaft - een
mannenaangelegenheid geworden in de geschiedschrijving. De Chinese terreur ten
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tijde van Mao Tse-toeng ligt dichterbij. Anja Meulenbelt heeft zelfs geen poging
ondernomen vrouwen over hun verzet daartegen aan het woord te laten. Ze heeft
zich laten bedwelmen door papieren wetten, drogende bloemkolen, jasmijnbloesems
en vriendelijke buurtcomités.
Het citaat ergens aan het begin van deze recensie over mensen met afwijkende
meningen die altijd ten val moeten worden gebracht, haalde ik natuurlijk niet uit
Anja Meulenbelts boek maar uit The Dragon and the Bear (De draak en de beer)
van Philip Short.
Deze Engelse journalist woonde en werkte twee jaar (1974-1976) in Moskou en
daarna vier jaar in Peking. Hij schreef geen, zou dat ook niet kunnen, boek door
feministische bril en Short is denk ik ook geen socialist. De benauwende
overeenkomsten tussen de Russische en Chinese dictatuur heeft hij wel beschreven.
In The Dragon and the Bear onthult hij weinig over zijn eigen werk in die moeizame
hoofdsteden, maar hij geeft zeer bruikbare overzichten van de toen levende spanningen
en crises.
Vrouwenzaken komen bij Short ook voor. Hij heeft het over de hypocrisie in
China. Mao was vier keer getrouwd, zijn rivaal Liu Shaoqi zes keer. Dat is bekend
bij de bevolking. Er worden toespelingen op gemaakt. (Als je ze horen wilt moet je
op zijn minst Chinees verstaan). Het respect voor de grote leiders is in de
achterafbuurten, de arbeiderscentra, in de communes minder groot dan de propaganda
wil doen geloven. Er moet veel zijn blijven hangen van de wrok tegen de mannen
aan de top. Philip Short vertelt over de vijfenveertigjarige Zhang Zhixin, die in 1969
werd gearresteerd als contrarevolutionaire, maanden gevangen gehouden in de boeien
en verplicht om executies gade te slaan. Ik laat de verdere martelingen maar
achterwege. Uiteindelijk werd ze zelfs doodgeschoten op last van Chen Xilian,
waarover ik net lees dat hij andermaal in het Centraal Comité is herkozen. Ik lees
bij Short over de executie in 1968 van de jonge vrouw Lin Zhao die het gewaagd
had de Mao-cultus te kritiseren.
Toen ze dood was kwam de politie bij haar moeder aankloppen om het dubbeltje
te eisen: de kosten van de kogel die men had moeten verspillen aan die
contrarevolutionaire. Als je het gedegen boek van Philip Short leest, die kundig
aaneenrijgt wat in de Russische en Chinese pers zelf over de terreur is geopenbaard
en die de problemen analyseert, word je pas goed droevig over wat Anja Meulenbelt
allemaal moedwillig heeft laten liggen.
■
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Een onderstroom van onrust
‘La cifra’ een nieuwe bundel gedichten van Jorge Luis Borges
La cifra door Jorge Luis Borges Uitgever: Alianza Editorial, Madrid, 107
p., f18, Maarten Steenmeijer
In het gedicht Eclesiastés, 1-9 uit zijn laatste bundel La cifra schrijft Borges dat alles
wat hij nu doet slechts herhalingen zijn. Hij voelt zich niet in staat tot nieuwe daden.
Deze uitspraak gaat in ieder geval op voor een groot deel van de gedichten uit La
cifra, getuige de vele bekende passies van Borges: zijn spel met de tijd en het
fantastische, zijn interesse voor filosofie en oosterse culturen, zijn heldenverering,
zijn ideeën over het leven een droom, zijn verbazing over zijn roem, enzovoort.
Gebeurtenissen en personages uit vroeger werk keren terug. Toch ademen deze
gedichten voor het grootste gedeelte niet de rust uit van Borges' vroegere dichtwerk,
waarschijnlijk zeer tegen zijn zin.
De oorzaak van deze verrassende onderstroom van onrust moet, denk ik, gezocht
worden in het gepeins over het enige dat hij nog niet kent, de dood. De berusting in
de dood die Borges vroeger in zijn gedichten uitdrukte, lijkt plaats te maken voor
angst en twijfel. Zo bijt hij zich zelf in El ápice toe dat hij niet hoeft te rekenen op
verlossing of medelijden. Ook wordt in dit gedicht de fameuze identificatie met el
otro (de ander) te niet gedaan: ‘No eres los otros’ (Je bent de anderen niet). Het
gedicht besluit met: ‘Eres cada solitario instante’ (Je bent ieder eenzaam moment).
Het is in dit verband veelzeggend hoeveel aandacht Borges nu heeft voor de
archetypen van Plato. In enkele gedichten wordt hun bestaan als vanzelfsprekend
aangenomen, maar misschien is dit bluf, omdat in zoveel andere gedichten twijfel
hierover naar binnen sluipt. Zo vraagt hij zich in Correr o ser (Stromen of zijn) af
of de Rijn slechts een stromende rivier is, de bekende rivier zoals we hem allemaal
kennen, of dat er misschien ook nog een andere, niet aan tijd en ruimte gebonden
Rijn bestaat. En parallel hieraan: is hij zelf slechts een serie dagen en nachten of
bestaat er tevens een ander ik, een geheim ik?
Hiermee hangen ook samen de verschillende pogingen om door middel van een
onbetekenende gebeurtenis of een voorwerp verbanden te leggen tussen Borges en
iemand die niets met hem te maken heeft. Zijn wandelstok is bij voorbeeld aanleiding
om een mogelijke band te veronderstellen tussen hem en de - Chinese - maker van
de stok.
Maar wat zijn deze overpeinzingen anders dan pogingen om het toeval aan banden
te leggen, om enige orde in de chaos te scheppen? Hoe verbazingwekkend dit ook
moge zijn gezien Borges' oeuvre, het heeft er alle schijn van dat de speelse sereniteit
geen houvast meer biedt en plaats heeft moeten maken voor een van twijfel
doortrokken ernst. Borges probeert nu niet te ontbinden, maar te verbinden, om het
enigszins overtrokken te formuleren. De schroeven dienen weer aangedraaid te
worden. Het is natuurlijk gevaarlijk om een auteur die zijn lezers regelmatig op
zachtzinnige wijze onderuit haalt zo serieus te nemen, maar ik geloof dat Borges het
minst speelt in zijn poëzie.
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Eenheid
Het regelmatige gebruik van de tweede en derde persoon als hij het over zich zelf
heeft kan eveneens gezien worden als een poging om eenheid te scheppen, omdat
hiermee de ander (= het archetype?) tot leven geroepen wordt. Zo ook de talrijke
opsommingen waarachter Borges een eenheid veronderstelt, een orde waarin hij zich
tracht (zoals hij schrijft) te verliezen. Maar bestaat de ander? Bestaat eenheid? Bestaat
er een orde? Dit soort vragen dringen zich op onverbiddelijke wijze op aan Borges,
die zich ‘in de dood wil storten’, maar dit niet kan. Want: ‘Misschien zal ik aan de
andere kant van de dood/weten of ik een woord ben geweest of iemand.’
In El Angel (dat uitgebreid is vertaald en besproken in het eerste nummer van New
Found Land) maant Borges zich zelf tot een waardige houding tegenover de dood
en spreekt hij de hoop uit niet zijn toevlucht te hoeven zoeken tot religie, vrouwen,
drank, ijdele hoop of zelfbedrog. Het wrange is dat hij dit doet in de vorm van een
gebed, dat hij zich richt tot God, dat hij ervan uitgaat dat er een Otro (= el Angel, de
Engel) is. Deze tegenstelling wordt nog pijnlijker als men zich de woorden ‘het is
mij verboden te vragen’ uit de bundel Elogio de la sombra (1969) herinnert.

Jorge Luis Borges

In El forastero wordt zelfs expliciet gesproken over ‘ons geloof’, dat is het
sjintoïsme, de inheemse godsdienst van Japan. Om voor de hand liggende redenen
spreekt deze godsdienst tot Borges' verbeelding: het sjintoïsme kent talloze goden,
schenkt geen aandacht aan het probleem van goed en kwaad en kent geen
verlossingsleer. Maar hoe dan ook: een godsdienst. Een godsdienst waaruit Borges
hoop put, want ‘na zijn dood is ieder mens een god die de zijnen tot steun is’. Maar
hoe schrijnend is dan de betekenis in Nihon, als hij over de Mengenlehre van Russell,
de ‘oneindige substantie’ van Spinoza en de Japanse cultuur zegt dat hij slechts heeft
kunnen doordringen tot de oppervlakte. Met andere woorden: filosofie noch godsdienst
heeft Borges ooit werkelijk kunnen doorgronden of doorleven. Het verlangen om dit
wél te kunnen laat zich pijnlijk voelen in deze gedichten, zo zeer zelfs dat hij zich
zelf vermanend moet toespreken: ‘Laten we de wormen en de vergetelheid dankbaar
zijn’ (cursivering van mij).
La cifra ademt op indringende wijze de tragiek uit van de dood die te lang is
uitgesteld, maar onontkoombaar is. Daar herinnert ook het laatste gedicht aan, ‘La
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cifra’, dat zowel het cijfer (het aantal levensdagen) als het geheimschrift (het mysterie
van leven en dood) betekent.
Borges lijkt minder klaar voor de dood dan vroeger. Zijn verlangen naar
vergetelheid wordt sterker. Hij is zich hier pijnlijk van bewust. Er rest hem niets
anders dan machteloos wachten en schrijven.
Een van de zeventien haiku's in La cifra luidt:
‘De oude hand
blijft verzen schrijven
voor de vergetelheid.’
Zijn lezers zullen hier gelukkiger mee zijn dan hij zelf.
■
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Een gangster en zijn oude droom
De IJsprinses: van het Wilde Westen terug naar het internaat
De IJsprinses door Eric Terduyn Uitgever: De Bezige Bij, 360 p., f45, Ed Jongma
Nederland ligt in Amerika. Blijkens een recent artikel van Eric Terduyn in de NRC
is het een klein dorpje van zo'n vijfhonderd inwoners in de staat Colorado. Het dankt
zijn naam aan de koopmansgeest van enige Nederlanders die halverwege de vorige
eeuw brood zagen in wat zilver dat in die buurt gevonden werd en er prompt de
Mining Company Nederland uit de grond stampten. Veel geworden is het na de
aanvankelijke boom niet. Wel is er na die tijd ook nog wolfram ontdekt, maar
momenteel moet Nederland het toch hebben van het toerisme - het ligt aan de voet
van de Rocky Mountains op 2510 meter hoogte, en er kan uitstekend worden geskied.
Eric Terduyn bezocht Nederland in 1980 voor de tweede maal teneinde zo mogelijk
wat locatiecorrecties te kunnen aanbrengen in zijn verhaal Samen uit - samen thuis,
dat hij al in de jaren vijftig schreef, geïnspireerd door een kort bezoek aan Nederland,
en dat nu in een bewerkte versie is opgenomen als openingsverhaal van zijn nieuwe
bundel De IJsprinses. Zelf schrijft Terduyn over dit verhaal in genoemd artikel: ‘Het
waren wel rare kerels die ik daar had opgevoerd. De hoofdpersoon, bijgenaamd
Dutchie, was een figuur die zich bezig had gehouden met zaakjes van twijfelachtig
allooi. (U begrijpt dus dat het verhaal geenszins autobiografisch was.)’ Dit neemt
men onmiddellijk aan, na lezing van een moord in koelen bloede op een vriend, die
al in de eerste bladzijden beschreven wordt. Het is de geest van het Wilde Westen,
zoals die na jongensboeken als Kruimeltje deel is gaan uitmaken van een soort
collectief onbewuste van de Nederlander.
Gewetenloze wreedheid aan de ene kant, en sentimentaliteit aan de andere. Samen
uit - samen thuis is een verhaal dat enigszins los staat van de andere verhalen van de
bundel, waar de mogelijkheid van autobiografie aanzienlijk groter lijkt. Het kan nog
het beste worden opgevat als een fantasie, op gang gebracht door jongensboeken, en
cowboy- en gangsterfilms, waarbij het fantasiekarakter wordt geaccentueerd door
passages als: ‘“Jongens, nou nog een partijtje ganzenbord, dat is alweer lang niet
gebeurd”, zei de Hollander. “Maar éérlijk spelen hoor!” Opgewekt schaarde men
zich rond de tafel.’ Gangsters, oké, maar het moet wel allemaal knus en huiselijk
blijven. Een andere vorm van relativering zijn vertaalgrappen als: ‘“Hi, old man, wat
is er op je geest, spuug het uit.”’ Heel flauw natuurlijk, maar met een even duidelijk
vervreemdingseffect.

Geesteskind
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Eric Terduyn

Dat de verbeelding in deze ouverture even aan de macht was, blijkt na lezing van
de andere verhalen. Dutchie, bijnaam voor Nils Alting, is in Nederland (Holland)
teruggekeerd en schrijft daar, als ex-gangster, zijn jeugdherinneringen. Op zich zelf
heel goed mogelijk, maar men heeft toch de sterke indruk dat de memoires van een
Al Capone er wat anders uitgezien zouden hebben dan wat we nu te lezen krijgen.
Nils' herinneringen doen eerder een toekomst als schrijver, als cineast of als
psycholoog vermoeden, maar die beroepen verenigt Nils' geestelijke vader Eric
Terduyn al in zich, en kennelijk had hij met zijn geesteskind andere plannen.
De vroegste verhalen, gedateerd 1928 en 1929, werden in eerste versie geschreven
in 1959 en 1961 voor Vandaag (6 en 7), en onlangs voor De IJsprinses opnieuw
bewerkt. Op drastische wijze, zoals na vergelijking blijkt. Ik vind ze prachtig, en,
als we Werther Nieland even hors concours laten, dan ken ik weinig verhalen in de
Nederlandse literatuur die op even subtiele wijze de sfeer van de prepuberteit
oproepen, die wonderlijke periode van hutten bouwen, geheime clubs,
samenzweringen en eerste verliefdheden. Oma's Hemelvaart en Harponnekes
herfstavond vormen in meer dan een opzicht het hart van het boek. Terduyn beziet
met kennelijke genegenheid de lotgevallen van zijn ‘petit ami’, en weet zich, veel
meer dan in de rest van het boek, als schrijver op de achtergrond te houden, hetgeen
de verhalen de kans geeft een autonoom leven te gaan leiden. Zij krijgen hierdoor
een algemenere waarde. Je volgt als lezer de schrijver niet langer in zijn al dan niet
literaire capriolen, die vaak amusant genoeg zijn, maar grijpt graag de gelegenheid
aan om je te identificeren met Nils als hij als een kleine Romeo met een ladder op
weg is naar het slaapkamerraam van zijn aanbeden Harponneke. Terduyn is er in dit
verhaal op voorbeeldige wijze in geslaagd om de gevoelens die samenhangen met
een eerste verliefdheid onder woorden te brengen.
Hier is geen sprake meer van een vervreemdingseffect waar ik het al eerder over had,
maar van een herkennen en opnieuw beleven van de eigen gevoelens uit zo'n periode.
Het volgende verhaal speelt twee jaar na Harponneke. Nils zit op een illuster internaat
in Duitsland, in het boek genaamd de Waldschule, en ontdekt naast de eigen gevoelens
nu ook de buitenwereld. Zijn belangstellingen gelden vooral het filmen en de
wiskunde. Er is veel sprake van de nieuwe films uit het begin van de jaren dertig, de
muziek van Kurt Weil (Dreigroschenoper) en van de Comedian Harmonists, het
groepje dat in die tijd furore maakte en nu opnieuw ontdekt schijnt te worden, ‘zó
schitterend gezongen, zó ongelooflijk volmaakt van samenklank, dat ik mij, en dan
nog met die rijnwijn in m'n kop, voelde wegzinken in een genotvolle roes van
droefheid’. Omdat de school gemengd is, kunnen ook de sentimentele exploraties
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worden voortgezet. Hoewel seksuele nieuwsgierigheid zich niet laat onderdrukken,
is er toch een hang naar de ‘zuivere’ liefde. Met platonisme heeft dit niets te maken,
maar toch wel met een zekere spanning tussen droom en werkelijkheid, en als zodanig
moet zo'n liefde maar liever niet tot volledige vervulling komen. Het meisje is in dit
geval de Amerikaanse Anabel Lea, wat een nauwelijks verhulde toespeling is op
Poe's prachtige gedicht: ‘She was a child and I was a child,/In this kingdom by the
sea,/But we loved with a love that was more than love - /I and my
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Annabel Lee -.’ Poe moet zijn geliefde afstaan aan de dood, en Nils' Anabel keen
voonijdig terug naar Amerika. Het is voldoende om een leven met heimwee te vullen.

Kortsluiting
Het laatste verhaal, Het jaar van de yoni, is het langste en het meest ambitieuze van
de bundel. Plaats: Parijs, tijd: 1938. Nils is tweeëntwintig en woont in bij Angelika,
een tante van een van zijn Waldschulevrienden. In het huis woont ook nog een Fries
echtpaar, dat een dochter heeft, Gretta-Lenore, die medicijnen studeert in Groningen,
maar regelmatig overkomt. Zij is verloofd met een jongen die vecht in de Spaanse
Burgeroorlog.
Het spreekt vanzelf, dat de internationale ontwikkelingen een sterk stempel drukken
op de gesprekken in het links-intellectuele milieu waarin Nils vertoeft, maar daarnaast
duren ook zijn Waldschulebelangstellingen onverminderd voort. Ook in dit verhaal
neemt de liefde weer een belangrijke plaats in. Nils onderhoudt amoureuze
betrekkingen met Angelika, die hij iedere avond voorleest uit Der Zauberberg van
Thomas Mann, maar is tegelijkertijd verliefd op Gretta-Lenore. De eerste keer dat
hij haar zag snelde zij, gehuld in badlaken, van badkamer naar slaapkamer. Het was
een coup de foudre. De ongenaakbaarheid die zij bezit door haar verloving maakt
haar tot zijn ijsprinses. Niettemin worden zijn gevoelens beantwoord, maar op het
moment dat vervulling nabij schijnt, zorgen een paar Fehlleistungen van zijn kant
ervoor dat de droom intact kan blijven.
De dubbelzinnigheid van de situatie - de verhouding met Angelika en zijn ongerepte
liefde voor Gretta-Lenore - vraagt om een behandeling die een juist midden houdt
tussen cynisme en gevoel voor relativiteit, maar aan het laatste ontbreekt het nogal
eens, waardoor merkwaardige kortsluitingen ontstaan. Terduyn schrijft ergens: ‘Als
ik naar waarheid zou zeggen dat zij (G-L) iets vertegenwoordigde uit een betere
wereld die voor mij niet meer bereikbaar was, zou dat klinken als zwaarwichtig
gezeur of als mooipraterij gemaskeerde flirt.’ En dat is nu precies zoals het voor de
lezer klinkt, zoals ook op een andere plaats als Tom, een vriend van Nils, tegen
Gretta-Lenore zegt: ‘En ik vind jou heel apart; bah dat klinkt als een laf complimentje,
maar ik vind jou een zeldzaam wezentje en des te interessanter. Ik stelde me medische
studentes eigenlijk heel anders voor.’ Terduyn doorziet de situatie heel goed, zoals
blijkt uit de gang van het verhaal, maar in de dialogen doet hij daaraan af en toe geen
recht. Soms echter wel, en dan hervindt hij het mooie evenwicht van Harponneke.
Het maakt dat dit verhaal een wat onevenwichtige indruk achterlaat, waar met behulp
van een aantal retouches veel aan te doen zou zijn. Het boek verdient het zeker, want
de totaalindruk is toch een positieve.
Ik heb mij in deze bespreking beperkt tot de lotgevallen van Nils Alting, waarbij
ik weliswaar de achtergronden heb aangegeven, maar ik kan mij voorstellen dat
generatiegenoten van Terduyn - hij is nu zesenzestig - vooral belangstelling zullen
hebben voor de schildering van een, zeer rumoerig, tijdperk, of op zoek zullen gaan
naar de sleutel die toegang geeft tot de ware identiteit van een aantal personages,
want een sleutelroman is het boek tot op zekere hoogte ook. Dat daarnaast de cineast
en fotograaf Emiel van Moerkerken, het alter ego van Eric Terduyn, zich niet uit de
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tekst laat wegwerken spreekt al haast vanzelf. Bloed kruipt nog steeds waar het niet
kan gaan.
■
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In het voormalige stookhuis
De bibliotheek van Teylers Museum in Haarlem
Bibliotheken

Boudewijn Büch
Namiddaglicht op een brede, hoog staande rivier is even Nederlands als bijzonder.
Een zilveren schittering die bijna op straathoogte ligt en nauwelijks geluid voortbrengt.
Ik ken drie voorbeelden van dit letterlijk schitterende fenomeen: de Amstel binnen
de stad Amsterdam, de Oude Rijn op de hoek van het Kort Galgewater te Leiden en
het Spaarne voor de deur van Teylers Museum te Haarlem.
Bij Teylers Museum belt men aan. Men loopt door dit ‘museum van een museum’
(zoals de aanwervingsfolder voor de Vrienden van Teylers Museum dit oudste
museum van Nederland noemt) in andere eeuwen. Er hangt in de talloze zalen die
gebouwd werden tussen 1780 en 1880 een mêlée van sferen en bedoelingen. Hoe
langer men in de zalen verblijft, hoe duidelijker het wordt dat wetenschap in Teyler
de strijd aanbindt met een eigenlijk nutteloze collectie rariteiten; nouveautés van de
toenmalige fysica staan in dezelfde rij met onnutte collecties gesteenten, kortom:
een museum op de grens van de romantische, intuïtieve ‘wetenschapsbeoefening’
en het up-tempo van de natuurwetenschappen.
De bezoeker loopt loodrecht van het Spaarne door de zalen heen. Aan een einde
gekomen staat hij in een ovale zaal. Beneden is de ‘liefhebberijenzaal’. Gaat men
links een trap op, dan komt men terecht op een galerij die uitkijkt op de
liefhebberijspulletjes. Het bovengedeelte van de zaal is een bibliotheek achter gaas,
in bruine hoge kasten. Naar beneden kijkend ziet men toeristen wat verbaasd
rondkijken. Boven staan de Atlas van Ottens (zes delen, Amsterdam 1737-1750), de
Encyclopedie van Diderot c.s. en het bijna tweehonderd delen tellende vervolgproject:
een systematische encyclopedie (de Encyclopédie Méthodique). Als de bezoeker de
galerij half is rondgegaan komt hij in een hout-krakend halletje waar een étagère
staat met onder andere de Description de l'Egypte (die we al eens eerder aantroffen
in de Artis-boekerij). Vanuit het duistere halletje stapt men de leeszaal binnen. Een
ruime zaal met een enorme, massieve leestafel (in de ‘staande pyramide-vorm’) alles bruin en groen biljartlaken. Aan de muur boeken of gravures. Op de tafel van
de bibliothecaris een telefoontoestel in het bakelieten Alexander Graham Bell-design.
De bibliothecaris treedt mij vriendelijk tegemoet. Hij praat even snel als hij loopt.
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Hij heeft een aangename vorm van bestoftheid en vertoont het talent achter iedere
genoemde geleerde geboorte- en sterfjaar te vermelden. De heer J.G. de Bruijn aan
het woord: ‘We hebben hier enkele interessante zaken van Linnaeus - 1707-1778
(...)’, of: ‘Van Marum, 1750-1837, was de eerste bibliothecaris, van 1782 tot 1837
(...)’. (Na een bezoek van deze geleerde man aan Goethe, schreef de laatste aan
Schiller: ‘Hij is een heel originele, goede en verstandige natuur.’)
Geef mij een stadion vol willekeurige burgers met daartussen twee
bibliothecarissen; binnen tien minuten zal ik de beide heren aanwijzen.
Bibliothecarissen iets vragen betekent dat ze de vraag onmiddellijk beantwoorden
of het gevraagde direct tonen. De Bruijn (bioloog, na een carrière bij Unilever sedert
1968 bibliothecaris) vertelt over een derde zaal. Daarnaar gevraagd betreden we
direct de ovale omloop en vinden aan de voorzijde ervan een deur. Via een somber
overloopje en een naastgelegen Dickensiaans werkkamertje komen we in een
wonderlijke, sombere pregnant gebouwde zaal. Het regent zwaar zodat het bovenlicht
in bewerkt glas het idee geeft dat we in een Schots spookkasteel staan. We zijn in
de opkamer. Vernuftigpraktisch ingericht om boeken in op te bergen (het zogenaamde
‘gecombineerde balustrademeander model’) maar een last voor de boekenzoeker deze legt in een bepaald kleine ruimte hele afstanden af. In de opkamer worden mij
meesterwerken van slak-, schelp- en viskundige illustraties getoond. De Bruijn
ontsteekt een peertje, gevat in een koperen armatuurtje. Verder is er geen kunstlicht.
De staat van de zalen wordt gehouden naar de stand der verworvenheden die in de
vorige eeuw nieuwerwets waren. Als de bibliothecaris geen hand voor ogen meer
kan zien, hanteert hij een looplamp.
De collectie boeken van Teyler is verder ondergebracht in de ‘Aquarellenzaal’, in
het voormalige stookhuis op een binnenplaats, en in enige magazijnen die zich achter,
boven of tussen de tentoonstellingszalen bevinden.

Genootschappen
Terug naar het begin. Het sterfjaar van Pieter Teyler (-Van der Hulst). In 1778 liet
deze textielfabrikant annex geldhandelaar een vermogen na van twee miljoen. Op
een rede gehouden voor de ‘Vrienden van Teylers Museum’ (5 juni 1982, niet
gepubliceerd) zette De Bruijn uiteen wat de kinderloze Teyler allemaal bedacht had
in zijn testament uit 1756. Hij had zich postuum drie doelen gesteld: de bevordering
van het algemeen welzijn, van de christelijke godsdienst en de wetenschap en de
kunst. Het algemeen welzijn werd gediend door een hofje ‘waar ook nu nog
vierentwintig vrouwen van onbesproken gedrag wonen, zonder huur te be hoeven
betalen.’ De bevordering van het godsgeloof, de wetenschap en de kunst werden
allereerst toegewezen aan twee geleerde genootschappen: Teylers Eerste (of
Godgeleerd) Genootschap en Teylers Tweede Genootschap, dat vooral bedoeld was
ter bevordering van de natuurwetenschappen, en in iets mindere mate de kunsten en
literatuur.
De twee genootschappen bestaan nog steeds en schrijven ‘prijsvragen’ uit. Het
eerste genootschap heeft in 1982 gevraagd aan belangstellenden ‘een verhandeling
over een aspect van het leven en werk van David Joris (...)’ te schrijven. Het tweede
genootschap vraagt om ‘een verhandeling over atomen in sterke stralingsvelden’
(men mag hier, bij voorbeeld, ingaan op de ‘multifoton spektroskopie en ioniserende
verschijnselen’). De prijs bestaat uit een gouden erepenning en een ‘verwittiging van
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pers en vakbladen’. De antwoorden moeten respectievelijk voor 1 mei 1984 en 1
januari 1985 binnen zijn. Een grote eer is de uitgave van een bekroond antwoord in
de Verhandelingen uitgegeven door Teylers (eerste of tweede) Genootschap. Dr.
Herbert J. Erlanger zag zijn, werkelijk vermakelijke en zeker ook knipogende
beantwoording uit 1965 tien jaar later uitgegeven: Origin and development of the
European Prize Medal to the end of the XVIIIth century (Haarlem 1975). Teyler geeft
meer zaken uit; zij functioneren inmiddels heel goed als ruilobjecten met andere
tijdschriften- en periodiekuitgevers. Van de twaalfhonderd abonnementen waarop
de bibliotheek is ingetekend komen er elfhonderd de boekerij binnen door ruil in
plaats van betaling in cash. Een laatste voorwaarde in Teylers testament was de plicht
dat zijn verzameling boeken, prenten en penningen ‘altoos vermeerderd diende te
worden’. Dus werd er een gebouw neergezet, achter Teylers woonhuis, dat de ‘boeken liefhebberijzaal’ zou worden. Daaromheen zou in de loop van honderd jaar het
huidige Museum gebouwd worden. Alles betaald uit het legaat.

Exotisch
Het gaat hier om de bibliotheek. Deze is, voor wat haar boekencollectie betreft zoals
De Bruijn treffend opmerkt: fossiel. De twee miljoen uit de achttiende eeuw waren
na de Eerste Wereldoorlog, alleen al qua rentevorming, zo ontwaard dat er na ongeveer
1925 geen nieuwe boeken meer werden aangeschaft. Het aanschaffen en bijhouden
van tijdschriften kon - zij het met moeite - een heilige plich blijven zijn. De bibliotheek
is beroemd om zijn exotische tijdschriftenbestand. Zij legt er zich vooral op toe in
Nederland niet of nauwelijks aanwezige tijdschriften te bemachtigen. Er zullen, zo
stelt de bilbiothecaris, maar weinig bibliotheken in Nederland zijn die, bij
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voorbeeld, het Texas Journal of Science op de plank hebben staan. Weliswaar zijn
er honderdduizend, of meer, natuurwetenschappelijke tijdschriften op de wereld in
verschijning - die Teyler uiteraard niet allemaal heeft - maar veel van de obscure
heeft het wèl. Vooral op het gebied der systematische plantkunde, de systematische
dierkunde en de paleontologie. De Bruijn vertelt met ingetogen smaak op de lippen
dat de bibliotheek van Boedapest wel eens wat leent en dat een Duits geleerde eens
een tijdschriftnummer aanvroeg met een kikkerkundige bijdrage dat in heel Duitsland
niet te vinden was hoewel het blad te Berlijn verschenen was!

De bibliotheek van Teylers Museum, foto Hans van den Bogaard

In 1948 werd de bibliotheek verrijkt met de boekcollectie van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen. Dit oudste, geleerde genootschap van Nederland,
huizende aan de overzijde van het Spaarne op Spaarne nr. 17, gaf zijn belangrijke
verzameling in 1948 in beheer bij Teyler. Omdat door deze samenvoeging talrijke
doubletten ontstonden verkocht de Maatschappij (waarvan De Bruijn adjunct-secretaris
is) het overbodige aan de Amerikaanse antiquaar Kraus en Nijhoff. Volgens De
Bruijn voor de somma van honderdduizend gulden. (Dat Kraus tijdschriften kocht
van Teyler, zoals deze schrijft in zijn memoires, is dus onjuist. Honderdduizend
gulden moge in de late jaren veertig een immens bedrag zijn geweest; toch was het
een koopje. Ik kom op dit geval nog terug in de bespreking van Kraus'
gedenkschriften. Kraus deed zijn aankopen dus bij de ‘Hollandsche Maatschappij’.

Triviale uitlenerij
De rede van De Bruijn daargelaten bestaat er weinig literatuur over Teylers
bibliotheek. In het gedenkboek ‘Teyler’ 1778-1978 droeg de bibliothecaris één
bladzijtje bij (blz. 33, Haarlem/Antwerpen 1978). Uitvoeriger schoot de bibliothecaris
uit zijn slof in zijn bijdrage in Martinus van Marum, life and work (over de eerste
bibliothecaris, Hollandsche Maatschappij, Haarlem 1971).
De eerste gedrukte catalogus verscheen in 1826. C. Ekama begon een uitputtend
bedoelde catalogisering in 1888. Deze werd in 1904 en 1915 uitgebreid door
Bohnensieg en Verwijnen op geheel waanzinnige wijze. De manier waarop beide
laatste heren trachtten te rubriceren was ondoenlijk: iedere tijdschriftaflevering werd
uitgetrokken en per artikel apart vermeld. Op welk ‘monnikenwerk (...), dat men na
de eerste wereldoorlog spoedig inzag als onbegonnen werk’ (De Bruijn, Rede) dit
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uitliep heeft onlangs P. Schneiders in zijn dissertatie De bibliotheek- en
documentatiebeweging 1880-1914 (Universiteit van Amsterdam, 20 april 1982; zie
ook de bespreking daarvan in Folia Civitatis, 24 april 1982) uitvoerig uiteengezet.
De twee laatst verschenen catalogusdelen zijn dan ook hoogst curieus maar verder
volstrekt onbruikbaar.
De uitleningen in Teyler zijn niet uitbundig: geleerden en een enkele hobbyïst
vragen een boek aan. Te zamen niet meer dan ‘enige duizenden uitleningen per jaar’.
Veel zelfs in de vorm van een xerox'je. Het is zeer de vraag of Abraham Bookstein
(sic!) ten aanzien van Teyler gelijk krijgt als hij schrijft: ‘The catalog is the most
heavily used of a library's files’ (The Library Quarterly - July 1972, p. 316). Teyler
is een vastgoed. En wat voor een vastgoed! De mooiste bibliotheek ter wereld - doch
zo noem ik elke boekerij van een beetje niveau. Toch is de Atlas van Ottens een
exquis kartografisch monument: die prachtig gekleurde kaartbladen, met veel
goudsnede en randillustraties; de vijf voorbeeldige delen van de Flora Londinensis
(1777-1828); en dan - natuurlijk - James Audubons The Birds of America (vijf delen,
Londen 1826-1840). ‘Birds’ werd eenvoudigweg verkregen omdat bibliothecaris
Van Marum er op intekende. Recent is het een favoriet veilingstuk. Het doet tenminste
één miljoen op een veiling. Ik vraag De Bruijn of ik het mag zien. Dat mag ik niet.
‘Birds’ is veilig opgeborgen. Ik mag wél de reprint zien; maar die ken ik al. Gesmeek
en gezeur; de bibliothecarus is niet te vermurwen. De angst voor tengels, handen,
grootgebruik, kortom voor triviale uitlenerij zit er goed in bij deze bibliotheek. Zij
telt 125.000 banden waarvan 100.000 tijdschriftbanden. De 25.000 boeken verkeren
in bijzonder goede staat. Het leder en perkament staat er vet en glimmend bij. Sedert
lang is er geen geld meer om de tijdschriften in te binden (een hartewens van de
bibliothecaris) en zodoende worden de periodieken nu bijeengehouden in kartonnen
met linten. De hoofdzakelijk achttiende- en negentiende-eeuwse collectie bevindt
zich in een natuurlijk klimaat. Wellicht staan de boekdelen er iets te droog bij - een
klacht die men zelden hoort in een Nederlandse bibliotheek. In de ovale zaal leidt
dat tot een onoplosbaar probleem. De conservator van de koperen instrumenten duldt
geen waterbakjes vanwege eventuele roestvorming. De boeken op de galerij zouden
echter gaarne een slokje water krijgen.
Het zijn mooie zalen met boven de kasten geschilderde opschriften. De collectie
‘Verenigde Staten’ is klein - want de USA was indertijd nog niet veel.
‘Oostenrijk-Hongarije’ is een grote bulk - dat land was, lang geleden, een machtige
dubbelmonarchie. Na 1900 is er eigenlijk niets meer gebeurd in de bibliotheek buiten
de gestadige aanvoer van nieuwe tijdschriften. De lof zingen van Teyler is reeds vaak
gebeurd. De schoonheid van de kaarten in de Atlas van Ottens is relatief weinig
beschreven. Toch overtreft zij in weelderige pracht de wat obligate Blaeu (ook
aanwezig). Ik kan me in jaren niet herinneren zo'n mooie atlas gezien te hebben. ■
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Eigenaardigheden
Zomermisdaadoogst met vreemde varianten
Banker door Dick Francis Uitgever: Michael Joseph, 280 p., f45,45
Importeur: Keesing
Master of the Moor door Ruth Rendell Uitgever: Hutchinson, 220 p.,
f39,75 Importeur: Keesing
The Detling Murders door Julian Symons Uitgever: Macmillan, 224 p.,
f34,05 Importeur: Nilsson & Lamm
Jade Tiger door Craig Thomas Uitgever: Michael Joseph, 326 p., f45,45
Importeur: Keesing
Windfall door Desmond Bagley Uitgever: Collins, f45,45 Importeur:
Keesing
R. Ferdinandusse
‘We hebben het aan vier van onze vrienden gevraagd. Twee daarvan waren getrouwd
en twee ongetrouwd. En alle vier waren ze het erover eens dat Dicks personages niet
met elkaar naar bed moeten gaan zolang de echtgenoot van een van hen nog in leven
is, ongeacht hoe graag ze dat ook willen.’
Aan het woord is Mary Francis, vrouw van de thrillerschrijver Dick Francis,
helemaal aan het eind van een interview met de schrijver in The Observer. De
interviewer heeft er daarvoor al zijn bevreemding over uitgesproken: de hoofdpersoon
uit Dick Francis' nieuwste thriller (Banker) is een bankier die een stille, begrijpende
verhouding aangaat met de vrouw van zijn compagnon, een arme man die na een
attaque met zijn kleren aan in een fontein gaat staan en daarna in drie jaar wegteert.
Al die drie jaar kussen de hoofdpersoon en de echtgenote elkaar af en toe, of kijken
elkaar begrijpend aan. Ze wéten beiden: dit kán niet. Want Dick Francis zélf zou, zo
blijkt uit dat interview, het ook niet kunnen. En gelukkig waren er die vier vrienden
die dat geheel begrepen. Het maakt Francis' twintigste thriller tot een speciaal
gebeuren.
Al eerder is gewezen, ook in VN, op de tamelijk reactionaire en steil burgerlijke
kanten van Francis' thrillers, die zo mooi samengaan met het lijden van de
hoofdpersoon (altijd in diep verdriet, of lichamelijk gehandicapt, of net van eer en
geld beroofd) en subtiele trekjes van venijnig sadisme. Die zijn, na twintig thrillers,
nog ongebroken aanwezig en geven iedereen die langzamerhand roept dat Dick
Francis altijd hetzelfde is heeft ogenschijnlijk gelijk. Maar daarnaast moet worden
gezegd dat er maar weinig formuleschrijvers zijn die zo hun best doen om bij te
blijven als Francis. Hij schrijft één thriller per jaar, begint op 1 januari te schrijven
en levert steevast op 8 mei het manuscript in. Opvallend is al dat hij harder werkt,
zijn zeventiende en achttiende boek bij voorbeeld zijn veel omvangrijker dan vroeger,
terwijl ook het thema (door elkaar lopende plotten, mooie eigentijdse fraudes) verrijkt
is. (Whip Hand en Reflex - het laatste is door de flink achterlopende serie Crime de
la crime pas onlangs op de markt gebracht.)
Francis' negentiende boek, Twice Shy, was weer een terugval naar de kortere,
heftige intriges uit zijn vroegere werk, met dit verschil dat hij door een kunstgreep
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twee van die plots in één boek wrong. En in dit laatste, Banker, kun je als lezer soms
je ogen niet geloven. Niet alleen vanwege die prachtige puriteinse verhouding maar
ook niet door de lofzang op het parende paard, dat in zo'n adembenemende, edele
copulatie zulk een wonderschone pracht aan de natuur toevoegt. (Het draait in dit
boek vooral om sperma.) En passant tekent hij ook nog overtuigend een zeer jong
meisje dat door een uiterst strenge weduwnaar-vader veel liefde moet ontberen en
dat hij, de Franciswreedheid getrouw, laat vermoorden. Maar ondanks alle verbazingen
is Banker, ook nog eens uitgesmeerd in een plot dat drie jaar duurt, toch een thriller
met een sterke intrige, en voor een schrijver die zich twintig jaar tot de paardenwereld
beperkte een tamelijk aardig lustrum.

Ruth Rendell

Ruth Rendell

Julian Symons

Net als Dick Francis is Ruth Rendell een ouwe getrouwe. Zij begon in 1964, twee
jaar na Francis, te schrijven en is nu, als ik goed geteld heb en de bundels korte
verhalen niet meereken, aan haar eenentwintigste: Master of the Moor. Rendell is
een hele tijd niet voor vol aangezien. Julian Symons, dé geschiedschrijver van de
misdaadroman, sloeg haar in zijn Bloody Murder (1972) over. Vorig jaar, tijdens het
wereldcongres van misdaadauteurs, maakte hij dat in zijn toespraak (enigszins) goed
door haar de meest opvallende Engelse schrijfster in het genre te noemen. Rendell
schrijft twee soorten detectives. In de ene helft van haar werk is een ‘ouderwetse’
hoofdinspecteur van Scotland Yard, Wexford, de hoofdpersoon, in de andere helft
legt ze zich toe op (soms) opmerkelijke varianten van de psychologische
misdaadroman. (A Judgement in Stone, Het Stenen oordeel, is
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daar het mooiste voorbeeld van). Master of the Moor valt in de laatste categorie. Een
dode vrouw, gevonden op de verlaten heide, met afgeknipte haren. De intrige zich
afspelend in een somber dorpje met stugge inboorlingen. Zwijgende, stugge mannen
en doffe, wat wanhopige vrouwen. Een soort streekroman in de effen trant van Patricia
Highsmith. Ik kan me goed voorstellen dat de lezer af en toe even het boek dichtslaat
om naar het omslag te kijken, waarop Stonehengeachtige gesteenten staan afgebeeld,
om zeker te weten dat hij de nieuwe Ruth Rendell in handen heeft. Pas halverwege,
als de al genoemde lezer geheel op het verkeerde been is gezet, komen de verrassingen
en stijgt de plot tot het goede Highsmith-niveau.

Julian Symons
Ook het omslag van de nieuwste Symons toont een somber, afgelegen landschap.
The Detling Murders is het derde avontuur uit de Victoriaanse tijd waarmee deze
duivelskunstenaar ons verrast. Een opzettelijk gebruikt cliché: Symons schreef een
lange reeks speurdersromans, zowel in de Conan Doyle-, als in de Ambler-, Dorothy
Sayersen Bardin-traditie. Kort geleden verscheen zelfs een album met zeven
geïllustreerde verhalen met als hoofdpersonen onder anderen Poirot, Philip Marlowe,
Maigret, geschreven door Symons. De man kan alles, zonder, zoals hij meer dan
eens kloeg, ooit een bestseller te maken.
Zijn laatste misdaadromans zijn gebaseerd op waar gebeurde misdaden uit het
Victoriaanse tijdperk. En ik moet zeggen dat zowel The Blackheath Poisoning (1979)
als Sweet Adelaide (1980) schitterende boeken zijn, door hun langzame maar
trefzekere karakteropbouw en hun Engelse inslag, helaas ongeschikt bevonden voor
vertaling in het Nederlands.
Alle reden om alles van The Detling Murders te verwachten. Maar net als bij de
twee hiervoor genoemde boeken is er weer iets raars. Sir Arthur Detling is een steeds
armer wordende sir, wiens enigszins feministisch aandoende dochter tegen zijn zin
trouwt met een vage buitenlander, die weer een geheimzinnige broer heeft... et cetera.
Te veel personages, waardoor het overzicht verloren gaat, en af en toe een raar soort
slapstick, dat op het omslag wordt omschreven als zwarte komedie, maar dat nu net
de fascinerende spanning van Symons' twee eerdere Victoriaanse misdaadboeken
weghaalt.

Craig Thomas
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In een paar jaar is Craig Thomas een befaamd thrillerschrijver geworden. En hij wist
nog een extraatje daaraan toe te voegen door de dierenamen in de titels van zijn
boeken. In 1976: Rat Trap. In 1977 de bestseller: Firefox. In 1978 Wolfsbane. In
1979 Snow Falcon. Als ik de serie hier even mag onderbreken: dat laatstgenoemde
boek was zonder meer het beste, want in de vorige worstelde de auteur nog met
moeilijke intriges, plotfouten en een overmaat aan research en slordige figuren. Snow
Falcon speelde zich voor het allergrootste deel binnen Rusland af: een komplot van
het Rode Leger tegen de treurige verraders in het Politburo die de akkoorden van
Helsinki enigszins serieus namen. Het was een dik boek en het volgende Sea Leopard,
over een in de IJszee door de Russen gekidnapte Engelse onderzeeër was even dik
en verscheen pas in 1981. Craig Thomas heeft nu de allures van Robert Ludlum
gekregen: zijn nieuwste, Jade Tiger, speelt in China, Australië en Duitsland, met als
extra gegeven dat in Duitsland een minister een agent van de Russen is. Als in alle
Craig Thomas-boeken wordt een eenzame agent het vijandelijk gebied ingestuurd
en raakt vermorzeld in de martelende klauwen van de vijand. In Jade Tiger gebeurt
dat in China, en het verraad zit bij de CIA, die wil voorkomen - een tegenwoordig
universeel thrillergegeven - dat Duitsland de Navo verlaat en na een akkoord met
Moskou een eigen macht in Europa wil worden. Niet alleen is de plot tamelijk
oudbakken, ook het taalgebruik schreit ten hemel. De stad ‘Adelaide basked like a
mottled animal in the sun’. En ‘the American CIA station head in Shanghai smiled
a thin, knowing smile’. En verder pompt het hele boek door de adrenaline als een
razende door iedereen heen, alsof het benzine is.

Desmond Bagley

Dick Francis: sperma; Ruth Rendell: streekroman; Julian Symons: black comedy;
Craig Thomas: adrenaline - wat zou er mis zijn met de nieuwste Desmond Bagley?
Een bijna ongelooflijk verkeerde timing. Desmond Bagley's nieuwste, Windfall,
speelt zich af in Kenia en verscheen precies een week voor de opstand van de
luchtmachtofficieren in dat land. Het was maar een korte opstand en bestond vooral
uit plundertochten in enkele steden, maar het is een beetje strijdig met Bagley's
uitgangspunt dat Kenia zo'n stabiele staat is. Als gewoonlijk is de plot zeer mooi
bedacht. Een fikse erfenis gaat vanuit Zuid-Afrika naar een wetenschappelijk instituut
in Kenia. Dat vereist moord en poging tot moord op de échte erfgenamen, en dat is
weer de reden dat de leider van een Engels veiligheidsinstituut naar Kenia trekt. Hij
raakt daar slaags met een Amerikaanse collega die niet deugt en zich onverstandig
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genoeg wil verrijken en als loon naar werken wordt hij opgevreten door een
rhinoceros.
Bagley - naar bekend - is een researcher. Hij heeft Kenia verkend tot op het bot,
een groot aantal optimistische gegevens over de kracht van dat land genoteerd en
vervolgens een thriller geschreven vanuit die gegevens. Kenia, vrienden, maakt het
wel. Uiteraard kon hij niet om de stammentegenstelling heen en aan de hand van
verklaringen van allerlei efficiënte Keniase inlichtingenofficieren brengt hij dat ook
een beetje in kaart.
De oude Bagley's, in overzichtelijke landen als Engeland, Mexico, Finland en
Algerije, waren sterker. Windfall is net als zijn vorige, Bahama Crisis, iets te veel
produkt van de optimistische, zakelijke kanten van een multiraciale maatschappij.
Bagley heeft ook een beetje moeite, door de keuze voor meerdere hoofdpersonen,
om de snelle vaart uit eerdere boeken te handhaven. Maar ondanks al die
moeilijkheden blijft de hand van de meesterverteller herkenbaar. Hoe naarstig de
thrillerschrijvers tegenwoordig naar nieuwe effecten zoeken, in VN al eerder
geconstateerd, is ook in Windfall terug te vinden: net als in John D. MacDonalds
recente A Free Fall in Crimson is ook bij Bagley het ballonvaren de sleutel tot de
oplossing van het sinistere plot.
■
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De walkure van de revolutie
Alexandra Kollontai en haar naïeve biografe
Alexandra Kollontai De positie van de vrouw in de ontwikkeling van de
maatschappij Veertien lezingen aan de Sverdlov-universiteit Uitgever:
Het Wereldvenster 228 p., f26,50
Alexandra Kollontai Een biografie door Cathy Porter Vertaling: Tinke
Davids Uitgever: Het Wereldvenster, 448 p., f 49,50
Diny Schouten
‘Alexandra Kollontai bewoonde een kamer in een hotel, zo ik mij niet vergis, buiten
het Kremlin. Wat ik van haar ervaren wilde was de waarheid over Kronstadt, waar
de matrozen in opstand gekomen waren - een opstand, die bloedig neergeslagen werd
met behulp van Rode Gardisten. “De matrozen voelden, dat het radenstelsel
uitgebloeid was en wilden nog een poging doen om het te herstellen,” zei Alexandra
met een droevige uitdrukking op haar fier en open gelaat. “Is het waar,” vroeg ik
bijna fluisterend, “dat toen de opstand neergeslagen was, er geen gratie werd gegeven,
maar allen tot de laatste man zijn afgemaakt?” “Het is waar,” luidde het antwoord.
“Ik heb dikwijls het bloed op de slagvelden gezien in de burgeroorlog, maar het heeft
mij nooit zo aangegrepen als het bloed van de matrozen. Zij waren onder de eersten
die de reaktie aanvielen en de sovjetvaan omhoog hesen. Waarlijk, zij hadden een
beter lot verdiend.”’
De ontstelde vragenstelster uit het bovenstaande fragment is Henriëtte Roland Holst,
die in 1921 Moskou bezocht, als afgevaardigde van de Communistische Partij Holland
naar de Derde Komintern. Voor ‘Jet’ Holst was wat ze zag in de Sovjetunie, vier jaar
na de machtsovername door de bolsjewieken, voldoende om te beseffen dat niet daar
haar gedroomde arbeidersparadijs bezig was gevestigd te worden. Het duurde nog
tot Trotski's uitzetting, in 1927, voordat ze uit de partij stapte.

Alexandra als sovjetafgezante in Noorwegen (1924)
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Alexandra Kollontai, op diezelfde Kommunistische Internationale in 1921
vice-presidente van het vrouwensecretariaat, voelde zich minstens zo betrokken bij
het lot der verdrukten als haar Nederlandse tijdgenote (Kollontai werd drie jaar na
Roland Holst geboren, in 1872, beiden stierven in 1952). Ze heeft nooit het geloof
in de kameraden vaarwel gezegd, hoewel daarvoor zo te zien redenen te over waren.
Geen halfjaar na de Derde Komintern werd ze de facto uit de partijgelederen
verwijderd en Stalins liquidaties moeten haar pijnlijk direct getroffen hebben. Het
mag een wonder heten dat zij zelf aan de zuiveringen is ontsnapt. Haar biografe,
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Cathy Porter, heeft daar een onwaarschijnlijk klinkende verklaring voor: Stalins
hoffelijkheid tegenover vrouwen (‘een merkwaardig ouderwetse remming’) zou hem
ervan weerhouden hebben om vrouwen aan strenge straffen te onderwerpen.
Waarschijnlijker is het dat Kollontais bekendheid in het Westen haar gered heeft. In
de jaren van haar ballingschap vóór de revolutie had de bevallige Kollontai zich faam
verworven in Europa en Amerika als journaliste en spreekster (‘Jaurès in rokken’);
van 1922-1945 was ze erg bekend als eerste vrouwelijke ambassadrice,
achtereenvolgens in Noorwegen, Mexico en Zweden. Volgens Cathy Porter zijn
Kollontais hoge diplomatieke benoemingen te beschouwen als een chic soort
verbanning; tegenover haar ex-minnaars en medeopposanten betoonde het regime
veel minder medelijden. Onder die minnaars was de grote, hartstochtelijke liefde uit
haar leven, generaal Dybenko. Dybenko was degene geweest die de Kronstadt-opstand
had neergeslagen; in 1938 werd hij zelf neergeschoten.

Minachting
Het huwelijk van de aristocratische Kollontai met de knappe exmatroos Dybenko in
1918 moet in de buitenlandse pers aandacht getrokken hebben. Ze huwde met hem
toen zij vijfenveertig en hij achtentwintig was. Kollontai zelf, fameus door haar
ideeën over een vooruitstrevende en gezonde seksuele moraal, had zulke
geshockeerdheid al eens geanalyseerd als een staaltje van heersende dubbele moraal:
‘Een dokter kan zijn kokkin trouwen, een professor zijn jeugdige leerling uit de
arbeidersklasse, en geen van beiden zou daarom veracht worden. Maar wee de vrouw
die trouwde met háár kok, of háár jeugdige leerling - vooral als het om een
aantrekkelijke man ging -, want door zo iets liet ze openlijk blijken dat ze fysiek naar
een man verlangde.’
Overigens was Dybenko al eerder bij de matrozenopstanden van Kronstadt
betrokken geweest: als aanvoerder van de opstand die Lenin in het zadel had geholpen.
Het antwoord dat Kollontai aan Henriëtte Roland Holst gaf over het lot van de
matrozen van Kronstadt - ‘zij hadden een beter lot verdiend’ - zegt iets over de
gruwelijke consequenties die idealisten als zij wisten te trekken uit een overmaat van
goede wil en mensenliefde. Cathy Porter, wier biografie uit 1980 nu verschenen is
bij Het Wereldvenster, lijkt wat minder moeite te hebben om Kollontais en Dybenko's
solidariteit met het bolsjewistisch gezag te verdedigen; als een perfecte jezuïet schrijft
ze dat isolement en nederlaag van de bolsjewieken ‘al te erg’ zouden zijn geweest,
‘deze opstand van vroeger zo bezielde aanhangers moest daarom worden beschouwd
als verraad en als zodanig bestraft worden’.

Alexandra in 1927
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Porter stemt ook in met de minachting van haar heldin voor de ‘revisionist’
Bernstein, die Marx' Verelendungstheorie in twijfel had getrokken. Onder het
kapitalisme, had hij gezegd, ‘daalde de winst niet, de armoede nam niet toe, er waren
onbegrensde verbeteringen mogelijk en revolutie was zowel pijnlijk als nutteloos’.
Een ‘tamme visie’, oordeelt Porter, waarachter zich slechts gedemoraliseerde
socialisten uit ‘bourgeoisdemocratieën’ kunnen scharen. Porter beweert in haar
inleiding dat ze heel veel ‘vragen aan de geschiedenis’ wil stellen, maar ze wekt de
indruk dat ze alle antwoorden al weet.
Even leerzaam en veelzeggend over de gloeiende mensenliefde die ze in Kollontai
herkent, is de manier waarop Porter ons Kollontais persoonlijke doodverklaring van
haar leermeester Plechanov presenteert. Plechanov had zich op het standpunt gesteld
dat zuiver socialisme als een utopie moest worden beschouwd en was daarom een
tegenstander van de oktoberrevolutie. ‘Veel van mijn goede vrienden dachten dat
zuiver socialisme een utopie was in het Rusland van die tijd. Om die reden was ik
gedwongen te breken met veel van mijn strijdmakkers en vrienden,’ zei Kollontai
daar zelf over. Uit het ‘gedwongen zijn te breken’ valt na te voelen wat Plechanov
bedoelde toen hij over de jongere generatie die hem opvolgde zei: ‘Dat is het soort
mensen dat Robespierres voortbrengt.’

Volkscommissaris
Alexandra Kollontai, eerste vrouwelijke volkscommissaris in Lenins kabinet, agitatrice
voor de bolsjewieken in 1917 (‘de walkure van de revolutie’), theoretica van de
nieuwe seksuele moraal en de nieuwe vrouw en overtuigd tegenstander van het
‘burgerlijk feminisme’. Kollontai zag in dat het vrouwenprobleem de schuld was
van het kapitalistische systeem en haar oplossing ervoor moet al even weinig
hoofdbrekens hebben gekost: ze wilde afschaffing van alle huishoudelijke arbeid
nadat de dictatuur van het proletariaat zich gevestigd had.
Cathy Porter vindt haar een inspirerend voorbeeld. Het is maar door wie je je
inspireren laat. Ik voor mij vind in haar strijd slechts het deprimerend bewijs voor
een stelling van de filosofe Else Barth: mensen die normen verdedigen zijn agressief.
Of, anders gezegd, ‘mensen die er prat op gaan dat ze voor iets moois en groots
opkomen, dat zijn vaak de ergsten’. Renate Rubenstein moet hetzelfde duidelijk
hebben willen maken toen ze over het hedendaagse feminisme schreef dat ‘waar een
dwingerig, egaliserend, fatsoensrakkerig om macht en plicht en solidariteit
schreeuwend collectief is, er tevens een volkscommissaris is, daar is niets tegen te
doen’. Dat ze daarmee niet eens overdreef valt me nu pas op, Kollontai is er namelijk
de demonstratie van. Dezelfde Kollontai die, overvloeiend van goede bedoelingen,
‘de’ vrouw wilde bevrijden door haar het recht te geven zich te ontplooien in ‘het
eigen, creatieve werk, het enige dat haar bevrediging schenkt en haar leven de moeite
waard maakt’, diezelfde Kollontai heeft zich wél de handen vuil gemaakt, gedreven
door wat Else Barth ‘controledrang’ noemt. Als volkscommissaris van maatschappelijk
welzijn eiste ze van haar regering dat prostituées tot dwangarbeid moesten worden
veroordeeld en ze drong erop aan dat ze daarbij op geen enkele manier moesten
worden afgezonderd van andere werkschuwe elementen. In een ander verband lees
je bij Cathy Porter dan wat de oorzaak was van het gigantische prostitutieprobleem
twee jaar na de machtsovername: Kollontais eigen, ‘vooruitstrevende’
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echtscheidingswetten, die echtgenoten ontsloegen van allimentatieplicht. Werk voor
vrouwen was ook toen niet echt makkelijk te vinden.
Hedendaagse feministen vinden Kollontais ideeën ‘opvallend actueel’, verzekert
Het Wereldvenster ons. Is het leuk om dat te horen? Er is een voorstel van Renate
Rubinstein om de ideeën van het feminisme maar op ‘schattigheidswaarde’ te
beoordelen. Vertederend is in elk geval Portere verslag van het Eerste Congres van
Werkende Vrouwen dat nog tijdens de burgeroorlog werd gehouden. Lenin hield
daar een vastberaden toespraak over het verbannen van de huishoudelijke arbeid uit
de privé-sfeer. ‘De aanwezigen ontleenden daaraan zo veel vertrouwen dat zij allen
uitbarstten in de Internationale, en ten slotte werd een resolutie aangenomen om het
beledigende woord baba (boerenwijf) uit de Russische taal te schrappen.’

Angstwekkend
Niets te lachen valt er bij de veertien bloedernstige lezingen die, ook door Het
Wereldvenster, werden uitgegeven als: De positie van de vrouw in de ontwikkeling
van de maatschappij. Kollontai hield die lezingen in 1921, ze vormden een cursus
voor vrouwelijk partijkader. Het is een buitengewoon slaapverwekkende serie
causerieën over wat sommige feministen ook nu nog
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Eens beroemd, nu vrijwel vergeten
Bij het honderdvijftigste sterfjaar van Sir Walter Scott
G.J.M. de Vries
Walter Vernon werd in 1912 in Greenwich geboren. Hij werd genoemd naar Sir
Walter Scott, de favoriete auteur van zijn vader, Frederick Vernon. In de zomer van
1920 maakten zijn ouders een rondreis door Schotland. Zij maakten een voetreis
door Liddesdale, zoals Harry Bertram uit Guy Mannering dat deed, bezochten
Bothwell Brig, waar de veldslag uit Old Mortality plaatsvond, en reisden langs
Niddrie Castle naar Lochleven Castle, waar The Abbott handelt.
Vanaf de bouwvallige restanten trachtte Frederick een kiekje van zijn vrouw te nemen.
Om zo veel mogelijk van de enig overgebleven toren (waarvan hij meende dat daarin
Queen Mary gevangen werd gehouden) in beeld te krijgen leunde hij te ver over een
van de brokstukken van de ruïne. De val die erop volgde werd hem noodlottig. Walter
groeide op zonder zijn vader, aan wie hij herinneringen behield die hem dierbaarder
werden naarmate de jaren verstreken.
In de winter van 1934 nam Walter een van de romans van Scott uit de bibliotheek
die daarvan zo ruim was voorzien. Zijn moeder, die niet was hertrouwd, merkte
terloops op dat Scott voor de familie weinig goeds had betekend. Voor het eerst van
zijn leven hoorde Walter de reden van de Schotse reis van zijn ouders; een pelgrimage
naar de plaatsen waar Scotts romans zich afspelen. Zijn liefde voor zijn vader bleek
een krachtige bron van haat tegen alles wat met Scott te maken had. Omdat een
huisvriend, de bekende bankier Will Tresham, het familiekapitaal van de Vernons
zeer goed had belegd (onder meer in Dumont, die een tijdlang het monopolie voerde
in de produktie van nylons), was Walter een zeer vermogend man. Hij benaderde
het grote aantal uitgeverijen dat Scotts werken uitgaf en onderhandelde over het
bedrag dat hij zou vergoeden als men ervan afzag Scott nog langer uit te geven. Alle
uitgeverijen gingen na verloop van tijd voor de ruime schadeloosstelling door de
knieën, met uitzondering van Everyman's Library. Deze weigerde om principiële
redenen op de aanbiedingen in te gaan. Ook in het buitenland wist Walter dergelijke
stopzettingen te bereiken. De contracten lieten wel toe dat bewerkingen voor kinderen
van Scotts romans werden uitgegeven.
Walter meende dat langs deze weg een nog effectievere bestrijding van Scott werd
verkregen. Tot aan het einde van zijn leven in 1973 oefende hij zijn particuliere,
duurbetaalde censuur uit, maar de aanleiding daartoe werd steeds geringer. (Een
pijnlijk detail is onlangs onthuld door Vernons biograaf. Jonathan Oldbuck. Walter
heeft zich namelijk nooit gerealiseerd dat zijn landhuis, Monkbarns, door zijn vader
was genoemd naar het landgoed van ‘De oudheidkenner’ uit Scotts gelijknamige
roman.)

Goethe
Walter Vernon heeft natuurlijk noit bestaan, maar dat maakt voor de huidige situatie
weinig verschil. Scott wordt inderdaad nauwelijks meer uitgegeven. 1982 is niet
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alleen het herdenkingsjaar van Goethe maar ook van Scott. Beiden overleden
honderdvijftig jaar geleden. Van de golf van culturele activiteit rond Goethes sterfdag
in het afgelopen voorjaar zal in Scotts geval weinig terug te vinden zijn. Het is jammer
dat Goethes invloed niet zo ver reikt dat zijn oordeel over Scott op deze laatste
afstraalt. Goethe achtte hem de ‘veelzijdigste, begaafdste en beroemdste verteller
van zijn eeuw’, een oordeel dat destijds vrijwel unaniem heerste.
Het is vrijwel niet mogelijk een ander voorbeeld te geven van een
negentiende-eeuwse schrijver wiens werk zozeer in de vergetelheid is geraakt als
dat van Scott. Niet mogelijk omdat Scott de meest gelezen schrijver van zijn tijd was
en, met uitzondering van Shakespeare, vermoedelijk ook de meest vertaalde Engelse
auteur. Scott beheerste het literaire toneel van de eerste helft van de vorige eeuw als
geen ander. Schrijvers als Poesjkin en Stendhal beschouwen hem kennelijk als ‘hors
concours’, want zij geven in Jevgeni Onegin en de Chartreuse de Parme hun
hoofdpersonen het advies mee toch vooral Scott te lezen. In Engeland was Scott een
nationale beroemdheid: alle onderscheidingen die hij zich wensen kon, zijn hem
aangeboden: eredoctoraten van Cambridge en Oxford, Poet Laureate, Privy Councillor
van de koning en de adelstand.

Holland
Ook in ons land is de invloed van Scott zeer groot geweest. In 1827 hield D.J. van
Lennep zijn befaamde Verhandeling over het belangrijke van Hollands grond en
oudheden voor gevoel en verbeelding. De eerste zin luidt: ‘Weinig schrijvers hebben
zich, in onzen tijd, door hunne werken eenen meer algemeenen roem verworven dan
Walter Scott,...’ Hij prijst in hem de levendige wijze waarop Scott zeden en gewoonten
uit de Schotse geschiedenis beschrijft en het natuurschoon bezingt. Dan geeft Van
Lennep zich over aan een lofzang op het Hollandse landschap. ‘Zóo groeijen hier
(en dit moest ik niet verzwijgen) zóo groeijen hier op Hollands bodem duizenderlei
bloemen in het wilde op en vormen onze weiden tot een veldtapijt en onze bosschen
en dreven, ja ook onze wildernissen en duinen tot fleurige lusthoven.’ Vervolgens
wijst hij op de rijkdom van onze nationale geschiedenis. Hij noemt onder meer Karel
de Stoute en meent dat het voor een ‘vaderlandsch vernuft’ niet moeilijk zou moeten
zijn deze op zo treffende wijze te beschrijven dat men daarbij zelfs de voorstelling
van Walter Scott in Quentin Durward geheel vergeten zou. De bedoeling is duidelijk.
De wijze waarop Scott de Schotse geschiedenis heeft verhaald, moet als voorbeeld
dienen voor het doen herleven van de nationale geschiedenis. Deze kant van Scotts
romans beheerste de kijk van de Nederlanders op zijn werk. Ook bij Beets, een van
de enthousiastste van de vele bewonderaars van Scott, zien we dit terug. Na hem, nu
honderdvijftig jaar geleden, te hebben geprezen als dichter, denker, filosoof, geleerde
en schrijver komt hij tot de slotsom dat de betekenis van Scott vooral is gelegen in
zijn liefde voor ‘Vaderland, Geschiedenis en Oudheidkunde’ (en voegt daaraan toe
‘Menschenen Wereldkennis’). Vermoedelijk vloeit deze belangstelling voort uit het
oplevend nationalisme dat na de Franse overheersing mogelijk werd.
Van Lennep heeft na deze aanmoediging niet lang op reacties hoeven te wachten.
De belangrijkste hiervan vormen de historische romans van zijn zoon, Jacob van
Lennep. Mogelijk heeft deze het advies van zijn vader wat al te letterlijk opgevolgd,
want, beschuldigd van plagiaat, geeft hij toe dat diverse van zijn ‘letterdieverijen’
van Scott afkomstig zijn.
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Niet alleen Van Lennep maar vrijwel alle belangrijke schrijvers van historische
romans uit de vorige eeuw zijn door Scott beïnvloed. Bosboom-Toussaint, Drost,
Oltmans en Schimmel behoren hiertoe. In haar voorwoord bij De graaf van
Devonshire schrijft Bosboom-Toussaint dat het een riskante vermetelheid is om zich
na Walter Scott te wagen aan een geschiedkundige roman. Maar, zegt ze, ‘die den
moed niet heeft, het hoogste tot model te kiezen, zal spoedig beneden het middelmatige
zinken’.
Van Oltmans is gezegd dat hij zeker een der begaafdste is van Scotts vele leerlingen
in Nederland. En ‘bij een grotere meester in de leer gaan is toch geen schande?’
Hoewel onnavolgbaar blijft Scott de norm waaraan men zich spiegelt, en van de
genoemde schrijvers moet gezegd worden dat zij het waardevolste proza uit die
periode leverden.
Daarna is de invloed van Scott, met de verdwijning van het genre, moeilijker te
traceren, maar niet afwezig. Zo meent Maarten 't Hart
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dat bij Vestdijk de gelijkenis met Scotts werk zo groot is dat van toeval nauwelijks
sprake kan zijn.

Sir Walter Scott (1771-1832), tekening van Levine

De bewondering voor Scott in ons land was nogal eenzijdig. Scott te beschouwen
als een gids voor beschrijvingen van landschappen, klederdrachten en wapenuitrusting
doet hem ernstig te kort. Het is alsof men van een uitvoering van een pianoconcert
van Mozart (bij voorbeeld KV 491) geen sterkere indruk overhoudt dan dat er een
vleugel op het podium stond. In elk geval zal men aan de hedendaagse lezer Scott
niet graag op deze gronden willen introduceren. Dat Scott nog steeds zo enorm
leesbaar is, is te danken aan de vele onvergetelijke personen die hij ten tonele voert.
Geen serieuze criticus, schrijft Edgar Johnson, heeft ooit Scotts vermogen ontkend
om karakters te scheppen van een rijkdom en psychologische werkelijkheid, en dat
hij hierin door wellicht geen andere schrijver is overtroffen dan door Shakespeare.

Antifeminisme
Van de vele hoofdpersonen die de lezers van Scott als een soort onafscheidelijke
kennissenkring bijblijven wil ik hier alleen Monkbarns noemen, de hoofdpersoon
uit The Antiquary, Scotts favoriete roman. Monkbarns is een combinatie van gezond
verstand, plaagzucht, openhartigheid en zin voor satire, die tot de meest smakelijke
situaties voert. En behept met een soort antifeminisme, dat een glorievolle
geschiedenis van de stroming suggereert. ‘Laat de vrouwen dienen, zeg ik, het is het
enige waarvoor ze geschikt zijn.’ Zijn argumentatie wordt ontleend aan zijn
overtuiging; erg serieus hoeft men hem in dit opzicht dus niet te nemen. Virginia
Woolf heeft er zich in elk geval niet aan gestoord, want telkens weer las zij het verhaal
opnieuw om weer nieuwe kanten van Monkbarns te ontdekken. Antifeminisme is
ook wel het laatste dat men Scott mag verwijten. Wie schreef er romans waarin de
vrouwelijke hoofdpersonen zo gunstig afsteken tegenover een (zwakkere en onzekere)
mannelijke tegenpartij?
Vergelijkt men Scotts romans vanuit een oogpunt van leesbaarheid met bij
voorbeeld Ferdinand Huyck, dan zijn er toch wel grote verschillen te signaleren ten
nadele van Van Lennep. Ferdinand Huyck roept gedachten op aan amateurtoneel:
goed bedoeld maar intussen knap vervelend. De intensieve familierelaties die
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Ferdinand onderhoudt met ouders en tantes (tante Van Bempden en tante Letje)
maken het drinken van thee of koffie al snel tot de hoogtepunten in zijn dagelijkse
bestaan. ‘Dit slechts wens ik, dat de Alwijze uw geest verlicht en u leert wat uw
plicht medebrengt,’ zijn de woorden waarmee vader Huyck een huiselijk ruzie afsluit
nadat Ferdinand 's avonds wat te laat is thuisgekomen.
Dit soort anachronismen zal men bij Scott niet aantreffen. Scotts hoofdpersonen
hebben veelal geen in leven zijnde ouders, vaak niet eens een vaste verblijfplaats.
Praktische banden verhinderen daarom niet dat zij groots en meeslepend leven.

Paarden en honden
Scotts oeuvre heeft tot een enorme stapel literatuur aanleiding gegeven. Corsons
bibliografie, die vermeldt wat tot 1940 is geschreven, is op zich zelf al een lijvig
werk. Er is ook een naslagwerk waarin alle (2836) figuren uit Scotts romans worden
beschreven, waaronder zevenendertig paarden en drieëndertig honden. Een dergelijk
vrij overbodig werk is een bewijs voor het enthousiasme waartoe Scott mensen weet
te brengen. Maar ook Scott zelf heeft tot een overstelpende hoeveelheid publikaties
geleid. De bekendste biografie is die van zijn schoonzoon, John Lockart, daarvan
wordt gezegd dat deze, samen met Boswells Johnson, de tweede beste biografieën
uit de Engelse literatuur zijn. Het werk is echter moeilijk toegankelijk, zeker in
vergelijking met de heldere en fraai gecomponeerde biografie van John Buchan uit
1932, zelf schrijver van ruim twintig romans en een aantal bekende andere biografieën.
Van 1970 is de omvangrijke biografie van Edgar Johnson. ‘Gebaseerd op vijftien
jaren van onderzoek brengt het ons met Scott in contact gedurende bijna elke dag
van zijn leven’, zo luidt de onwaarschijnlijke maar verleidelijke flaptekst, die echter
niets te veel belooft.
Johnson gaf zijn biografie de ondertitel ‘The great Unknown’ mee, een verwijzing
naar de periode in zijn leven waarin Scotts romans anoniem verschenen. Johnson
verwijst hiermee echter tevens naar de raadselachtige figuur van Scott waarvan nog
steeds weinig is opgehelderd. Het raadselachtige moge blijken uit het artikel van
Scott-kenner Grierson, die hem in de Encyclopaedia Britannica bijna geheel beschrijft
aan de hand van paradoxen.
Een aantal zaken wordt in elke korte beschrijving gememoreerd. Zijn ziekte, zijn
landgoed Abbotsford, het faillissement van zijn uitgeverij en drukkerij, welke laatste
zijn persoonlijk eigendom was, behoren hiertoe. Zijn ongelukkige jeugdliefde is voor
het eerst door Johnson uit de doeken gedaan. Daarover is dus in het algemeen weinig
gezegd. Des te meer over zijn gezondheid. Vanaf zijn vijfenveertigste werd Scott
regelmatig geplaagd door langdurige aanvallen van galstenen die hem verschrikkelijke
pijnen bezorgden. Aangezien die kwaal in die tijd nog onbekend was, in elk geval
bij Scott niet herkend werd, waren er ook geen remedies beschikbaar. Tussen de
aanvallen door werkte Scott verder aan zijn boeken. Als zijn ziekte hem niet toestond
te schrijven dan dicteerde hij. Scott was een gestaag werker die reeds 's ochtends in
alle vroegte begon. Dat kon ook moeilijk anders. Hij schreef vanaf zijn
drieënveertigste jaar in ruim anderhalf decennium bijna dertig stevige romans, naast
vele andere publikaties, waaronder een geschiedenis van Schotland en een biografie
van Napoleon. Lente en zomer werden jaarlijks in beslag genomen door zijn functie
van griffier bij de rechtbank te Edinburgh. Daarnaast was hij sheriff van Selkirkshire,
een soort van vrederechter.
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Voor het straffe tempo waarin zijn romans verschenen is een aantal verklaringen
te geven. Als dichter was Scott zijn hoogtepunt aan populariteit en internationale
faam gepasseerd. Het enorme succes van zijn oudere dichtwerken bleek wel opnieuw
bereikbaar met zijn romans. Bovendien was Scott een
Vervolg op pagina 55
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Voorzichtigjes aan
Luuk Gruwez: de minst oninteressante Vlaamse dichter
Een huis om dakloos in te zijn Gedichten door Luuk Gruwez Uitgever:
Elsevier Manteau f12,90
Herman de Coninck
Een huis om dakloos in te zijn van Luuk Gruwez is een van de minst oninteressante
bundels die de laatste jaren in Vlaanderen verschenen. Ik zeg dat zo voorzichtig,
omdat ik moeiteloos een aantal bezwaren op een rijtje kan zetten. Luuk Gruwez
wordt (ongraag) ingedeeld bij de neo-romantici (naast Daniël Billiët, Erick Verpale,
Van Hee) en in Vlaanderen wil dat neo, zoals ook bij het neo-realisme, meestal
zeggen dat het helemaal niet nieuw is, maar duidelijk een aantal jaren na Nederland
komt. Maar, eveneens zoals bij het neo-realisme, betekent het ook dat het eigenlijk
een heel andere stroming is, dan wat er in Nederland voor doorgaat.
Het Vlaamse neo-realisme was al een stuk ‘gevoeliger’ dan ‘De Nieuwe Stijl’ in
Nederland, - wat het ten goede kwam, vind ik. Maar je houdt dan wèl je hart vast bij
de vraag hoe allergevoeligst die neo-romantiek wel niet zal zijn. Je mag al die bundels
uiteraard niet na elkaar lezen, maar als je dat tóch doet, valt op hoezeer het hele
strominkje een stilstaande, bij mekaar gehuilde plas water is. Zelfmedelijden is het
eerste wat opvalt, en daar heb je als lezer uiteraard geen medelijden mee. Romantiek
is in orde, op voorwaarde dat hij overwonnen wordt, lijkt mij. Toch is dit allemaal
een beetje onrechtvaardig: ik heb van Miriam van Hee wel eens een aardig gedicht
gelezen, en van Erick Verpale meer dan één.
En toen ik de gedichten van Luuk Gruwez voordien in tijdschriften las, vond ik
ze beter dan nu ze allemaal bij mekaar staan. Het zal er dus wel mee te maken hebben
dat deze verdrietsretoriek zich slecht leent tot na elkaar lezen. Hij vermoeit namelijk
gauwer, omdat al de gevoelens - en dat zijn er eigenlijk niet zoveel, maar wel
zogenaamd ‘grote’ - telkens bij naam genoemd worden. Ik herinner mij dat Judith
Herzberg in Het maken van een gedicht en het praten erover (Bzztôh) tot één
algemeengeldende regel kwam: dat je gevoelens, verdriet, pijn, droefheid, nooit bij
naam mocht noemen. Door ze te noemen, verdwijnen ze, krijg je het effekt van ‘het
is slechts dàt’. Er zit dus maar één ding op: niet noemen, suggereren. Dan krijg je
het effekt van ‘het is veel méér dan dát’.
Tegen deze stelregel zondigt de hele Vlaamse neoromantiek maximaal. Ik heb het
bij Luuk Gruwez even geturfd. In een boekje met 29 gedichten heeft hij het twaalf
keer over verlangen, zeven keer over verdriet, vijf keer over verwelken, vier keer
over wenen, drie keer over tranen (samengeteld wordt er zeven keer gehuild dus),
en dan heb ik nog slordig geteld. Niet geteld heb ik de woorden heimwee, verveling,
vergetelheid, dood, sterven, dromen, gemis, afscheid, tederheid, ziek en ziekte, wanen,
droefheid, dakloos, maar ik schat dat ze elk gemiddeld zo'n drie keer optreden. Aan
Gruwez' thematiek hoeven dan verder ook niet veel woorden meer vuilgemaakt.

Irritatie
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Toch loopt het allemaal niet zo'n vaart, want het is erg klein gehouden. De meest
irriterende tic van Gruwez is zijn oeverloos gebruik van verkleinwoorden. Er is sprake
van aarsjes (vier maal), terrasjes, een mannetje in de maan (of is dat altijd een
verkleinwoord?), een kiertje (twee maal), een buikje, jongenstraantjes, lampjes, een
bruidsboeketje, dansvoetjes, een weesje, een jongetje, een trammetje, kreukjes, een
lijfje, wijsjes, een faillietje (dat is de titel van een gedicht), een wiegeliedje, een
prinsesje, blaadjes, een aantal briesjes. En Gruwez' lief heet Mieneke. Er komt nogal
wat erotiek te pas in deze bundel, maar die erotiek komt nauwelijks boven dit soort
diminutieven-gekietel uit. Meisjes, ‘het lenig lijfje wijsjes zingend van gehunker’,
zijn niet meteen op stevige verhoudingen uit, lijkt me, met een limonaadje zijn ze al
best tevreden. Het woord ‘meisje’ lijkt op zich zelf al een verkleinwoord bij Gruwez.
Bovendien zijn Gruwez' beelden lang niet altijd geslaagd (‘elke rimpel die ook
jou straks uit moet kleden/ is als een doodgezwegen vouw met rouwband om’),
wellicht omdat romantiek en dromen iets heel anders zijn dan kijken. De blik staat
op flou. Ook bij een aantal regels die duidelijk mooi willen klinken kan ik me niet
veel voorstellen: wat is ‘'t Beetje tedere dat aan mijn handpalm kleeft’? (cursivering
van mij). Terwille van een eetje meer moet je nog niet slijmerig doen. Voeg daaraan
toe dat er af en toe reminescenties zijn aan Lodeizen en aan Piet Paaltjens (‘de bleke
weeklacht van een traan’) en dan wordt de vraag wat ik in godsnaam wél goed aan
de bundel vind wel erg adembenemend.
In de eerste plaats is Gruwez een charmant dichter. Charme, een beetje Franse
slag, een doorschijnende wuftheid, een frêle lichtzinnigheid maken veel meer de
hoofdtoon uit dan je zou denken, na mijn bovenstaand geturf. Meer dan aan Paaltjens
en Lodeizen herinnert Gruwez trouwens aan Paul Snoek, maar minder in letterlijke
regels, dan juist in de wat precieuze, ook wat sprookjesachtige charme van het geheel.
Al die verboden woorden van verlangen en verdriet zijn namelijk niet absoluut
verboden. Ze zijn gevaarlijk. Meestal valt er niks mee aan te vangen, en als het dan
tóch lukt, moet je van goede huize zijn. En vaak is Gruwez van goede huize. Hij
heeft het niet alleen maar zoveel keer per bundel over ‘verlangen’, maar hij schrijft:
‘ik had het fijnste gaas van het verlangen lief/zoals een zachte bries het lichaam van
de baadster’. Hij heeft het niet alleen over verveling, maar misschien wel over iets
heel anders, als hij schrijft: ‘de wijze weelde/ van wel nooit volleerde verveling’. Of
om eens een gedicht in zijn geheel te citeren, waarin de lelijke woorden tederheid,
troost, verlangen, medelijden, verdriet en opnieuw tederheid allemaal de revue
passeren: ‘Sourdine’:
‘en als er dan geen tederheid meer is,
laten wij de tederheid dan veinzen
met geblinddoekte handen en geloken ogen,
liggend aan elkander als een grens.
een woord mag dan niet langer een woord heten,
maar een mondvol troostvol verzwijgen;
en verlanger niet langer een armslag lang,
maar verder, wijdser dan een vergezicht
vol zomervogels, muziek van Mendelsohn, een sfumato
aan Da Vinci ontleend, jij zult je mooiste medelijden
ruilen met mijn liefste verdriet; ik, voorzichtig talmen
om het tanen van je lichaam dieper af te tasten.
o als er dan nog tederheid is,
laten wij de tederheid vrezen
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als een zeer oud zeer. zoveel tederheid,
daar kon geen mens ooit tegen.’

Als ik me even over m'n vooroordelen heen zet, dat je zulke gevoelens niet zo
uitdrukkelijk mag noemen, laat staan kultiveren dan is dit een erg mooi gedicht, en
de uitzichtloosheid erin is er gelukkig niet omdat ze even met name genoemd wordt,
maar zit hem in de struktuur, in de mooie, vicieuze cirkel die het gedicht maakt. De
dichter, zal ik maar zeggen, kan niet zonder tederheid, vindt die dus zelf maar uit,
laat er zich even panoramisch in gaan, in de derde strofe, om te konstateren dat hij
het er alleen nog erger op gemaakt heeft: als er dan tóch zoveel (behoefte aan)
tederheid is, dan kan je daar in deze wereld nergens mee terecht.

Charmeur
Luuk Gruwez heeft een viertal gedichten van dit niveau in deze bundel staan ook
nog ‘Apologie’, ‘De feestelijke verliezer’ en ‘Het winkeltje’ en nog een achttal die
daar niet zo erg veel voor onderdoen, maar soms door een regeltje hier, een vaagheidje
daar ontsierd worden. Ik had gedacht dat het vooral de gedichten zonder
verkleinwoorden zouden zijn, maar na een vluchtige kontrole blijkt dat niet het geval.
Misschien heeft Gruwez die verkleindrift (één keer echt wansmakelijk, vind ik, waar
hij schrijft, in het gedicht dat het ook al over ‘jongenstraantjes’ had: ‘soms lijkt het
mij/ dat ik zo vreselijk spaarzaam was met groeien/ dat al mijn verzen nog als natte
luiers zijn’) wel nodig om ermee te minorizeren wat Hugo Brems noemt zijn
‘fascinatie van het absolute, ontkenning van de werkelijkheid, troost in de kunst en
in de droom, verlangen naar het onbereikbare, verdriet en tederheid, wachten en
vrezen.’ (De nieuwe romantiek, uitgever Van Hyfte, voorwoord.) Charme bestaat
juist in het klein houden van dingen die voor een an-
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der zo groot zijn dat hij er niet mee leven kan. De charmeur wél.
Verder wordt Gruwez gered door zijn welluidendheid. Soms is die té nadrukkelijk,
maar bij regels als ‘soms rees een vrees die ons tot bevens toe bezeerde/ en die van
sneeuw het smelten, van jasmijn het welken weet’ hijs ik graag de witte vlag. Tenslotte
moet Luuk Gruwez het voordeel van de twijfel gegund worden - als er nog twijfel
zou zijn. Dit is zijn derde bundel (ik vermeld dat maar even, om te vermijden dat
over drie jaar een Hollander zijn vierde bundel als een debuut zou bespreken), en
vergeleken bij de vorige twee is het een grote sprong voorwaarts.
Een aantal gedichten heeft bovendien een toon die in de toekomst zijn romantiek
nog veel beter binnen de perken moet kunnen houden. Niet het ironische toontje dat
Nederlandse neo-romantiek zo grondig verpest, veeleer een speels toontje dat erop
wijst dat Gruwez zich zelf, en zijn tics, dóór heeft. Zo eindigt een van zijn
gracieus-sentimentele gedichten over Mieneke als volgt: ‘u zult wel denken: hoe
bevallig is dit alles,/ hier is met taal iets aan de hand./ maar als zij wakker wordt:/ o
jeremiee!’ En een regel als ‘nu zelfs de bloemen op de kopjes tee lijken verwelkt’ is
al meer grappig dan verdrietig. Misschien ter illustratie nog even ‘het winkeltje’,
ook het laatste gedicht uit de bundel, dat fraai Gruwez' geraffineerde, kokette, bewuste
uit-de-tijd-zijn doorziet:
‘ik heb nog een antikwariaatje
van geel verkleurde dromen
op de oever van groot failliet.
veel komen er niet, maar die er komen,
kopen met tweedehands verdriet.’

■

Alexandra Kollontai
Vervolg van pagina 51

Stockholm, 1934

graag horen uit wat zij voor geschiedenis houden: dat er matriarchaten hebben
bestaan en dat het kapitalisme die wonderparadijzen vol ‘amazonen’ vernietigd heeft.
Het enige verschil met marxistische feministen van nu is dat Kollontai ons voortdurend
verzekert dat ‘de geleerden het erover eens zijn’ en dat ‘het wetenschappelijk bewezen
is’. Inmiddels is dat een beetje uit de mode geraakt, geloof ik. Ik schrok gelukkig
wakker bij een passage waarin Kollontai op genoeglijke toon haar gehoor eraan
herinnerde hoe fijn het was dat de Tsjeka (nu: KGB) was opgericht om
arbeidsdeserteurs op te pakken. En zijn vrouwen die zich door hun echtgenoot of
minnaar laten onderhouden anders te betitelen dan als ‘arbeidsdeserteurs’? Voor
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Kollontais ideeën, in deze lezingen uiteengezet, over de veredelende werking van
het reproduktieve instinct (ze was tegen abortus en tegen voorbehoedmiddelen),
schrok zelfs Cathy Porter terug. Zij beschrijft Kollontais toekomstvisioen, waarin
vrouwen met steun van de staat om moederschap en arbeid te combineren vrijwel
aanhoudend zwanger konden zijn, als ‘angstwekkend’.
Er zijn de laatste tijd nogal wat heruitgaven verschenen van Kollontais werk:
Feministische Uitgeverij Sara met Liefde van werkbijen en Pegasus met De nieuwe
vrouw en andere teksten. In de inleidingen bij die uitgaven, en ook Cathy Porter sluit
zich daarbij aan, wordt gezegd dat Kollontai haar sporen heeft verdiend in de strijd
voor de vrouwenbevrijding. Die strijd was ‘zowel pijnlijk als nutteloos’, ik zet het
er maar even bij want de inleidsters vergeten het te zeggen. En zou bij het etaleren
van al haar voortreffelijkheid niet ook eens gezegd moeten worden dat de premies
op het moederschap, zoals ze nu in de Sovjetunie gegeven worden, Alexandra
Kollontais volle instemming gehad zouden hebben?
■

Sir Walter Scott
Vervolg van pagina 53
zeer energiek man, met voortdurend nieuwe plannen. Ook fysiek was hij
buitengewoon actief en gewoon aan dagelijkse urenlange wandelingen of ritten te
paard. Van belang is ook dat de opbrengsten van zijn boeken zulke forse bedragen
opleverden dat deze al snel zijn uitgaven bepaalden.

Abbotsford
Nogal geldverslindend was zijn landgoed, dat hij geheel uit eigen middelen
bekostigde. Het buiten Abbotsford is een fraai geheel voor wie van de Engelse
landhuizen houdt, waarvan de trapgevels, torens, erkers, kantelen, kapellen en poorten
een compromis vormen van middeleeuwse romantiek en negentiende-eeuwse smaak.
Het was kostbaar ingericht, bevatte een uitgebreide bibliotheek en een ruime
verzameling antiquiteiten. Dit alles werd voornamelijk betaald met de opbrengst van
zijn boeken. Hoewel de meeste romans internationale bestsellers waren, is Scott toch
in een financiële catastrofe beland. Over de oorzaken daarvan is veel geschreven:
Scott zou hebben gespeculeerd, te veel hebben gespendeerd, geen zicht hebben gehad
op zijn financiële positie, en dergelijke. Van dit alles is wel iets waar, maar niet
doorslaggevend. Sedert 1805 nam Scott deel in de drukkerij van James Ballantyne,
een bekwaam vakman die zijn werken drukte. In de loop van de jaren werd hij de
volledige eigenaar. Het vermogen van het bedrijf was samengesteld uit een grote
hoeveelheid vorderingen en schulden, niet ongebruikelijk in die tijd. In 1825 trad er
een algehele malaise op in de financiële wereld. Faillissementen waren aan de orde
van de dag, waardoor Scotts vorderingen oninbaar of nagenoeg waardeloos bleken.
De gemakkelijkste manier om zelf ook van zijn schulden af te komen, namelijk
faillissement aanvragen, weigerde Scott te volgen. Hij wilde zijn verplichtingen
nakomen, ook al deden zijn debiteuren dat niet. Scott rekende erop het bedrag bij
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elkaar te kunnen schrijven. Ondanks het feit dat het om een enorm groot bedrag ging,
is hem dit uiteindelijk ook gelukt.
De vergetelheid waarin Scotts werken zijn terechtgekomen, is moeilijk te begrijpen.
Het is jammer dat het herdenkingsjaar, Scott overleed op 21 september 1832, niet
aangegrepen wordt om een revival op gang te brengen. De instanties die men hierop
mag aanspreken, zijn The Edinburgh Sir Walter Scott Club en The Abottsford Scott
Fellowship. Deze beperken zich ertoe een bijeenkomst te houden bij het graf van
Scott. Een symbolischer daad van mensen die zich bij de feiten hebben neergelegd,
is nauwelijks denkbaar. Laten we hopen dat ooit nog eens de situatie terugkeerd dat
men de vraag stelt (en positief beantwoord krijgt) die de heer Kegge aan Hildebrand
stelde: ‘Zou ik hier een complete editie van Walter Scott kunnen krijgen?’
■
G.J.M. de Vries is econoom en werkzaam op het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
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Opgewekte sandinisten
Antonio Skármeta over de strijd in Nicaragua
De opstand door Antonio Skármeta Vertaling: Dick Bloemraad Uitgever:
Van Gennep, 162 p., f 29,50
Maarten Steenmeijer
De Chileense balling Antonio Skármeta is niet zuinig met het ventileren van zijn
opvattingen omtrent de nieuwe generatie Latijnsamerikaanse auteurs waartoe hij
zichzelf rekent. Hij zet zich hierbij af tegen de boom-generatie, die hij overigens wel
bewondert. Als hij over de pretentieuze literatuur van Donoso, García Márquez,
Droguett en Rulfo schrijft, gebruikt hij termen als ‘groteske onwerkelijkheid’, ‘het
exceptionele, het vreemde of extravagante, het mythische of het historische dat
geweld wordt aangedaan door een opgeblazen fantasie’, ‘hijgende pathetiek’,
‘buitensporige figuren die hun bestaan vinden in even buitensporige obsessies’.
Kortom, deze auteurs ‘vertonen allemaal een vrijwillige gerichtheid op het abnormale’.
Daar stelt Skármeta tegenover ‘het gewone leven’, ‘de realiteit waar wij momenteel
mee geconfronteerd worden’, de voedingsbodem van de nieuwe generatie.
Huiveringwekkende uitspraken. Moet dit een pleidooi voor het realisme verbeelden?
Nee. Gelukkig kan de klok niet teruggezet worden. Skármeta schrijft wel degelijk
moderne literatuur. Opvallend is de nadruk die hij legt op de invloed van film, radio
en televisie op zijn generatie, de eerste die opgroeide met deze massamedia. Hij ziet
de invloed die de Westerse wereld via de massamedia op grote schaal op de
Latijnsamerikaanse landen uitoefent, niet als een grove aantasting van de autochtone
culturen, zoals zijn landgenoot Ariel Dorfman. Skármeta houdt van Donald Duck,
de soepblikken van Andy Warhol, Marilyn Monroe en de Beatles, zonder dat deze
voorkeur afbreuk doet aan zijn engagement. In De opstand, Skármeta's tweede roman,
is eveneens sprake van deze combinatie van liefde voor kapitalistische cultuur en
links engagement. Een voorbeeld: de favoriete acteurs van de sandinistische
soldaat/dichter Leonel zijn Tom Courtenay, Albert Finney en Richard Burton.
Speelt Ik droomde van brandende sneeuw (Skármeta's eerste roman) tijdens de
maanden die voorafgingen aan de coup van Pinochet, in De opstand gaat het om de
laatste maanden voor de definitieve val van Somoza. Skármeta vertoefde kort na de
overwinning van de sandinisten maandenlang in Nicaragua om zich voor te bereiden
op een film en een roman over deze strijd. Met de Duitse regisseur Peter Lilienthal
maakte hij in León Der Aufstand, een reconstructie van de oorlog die weinig maanden
daarvóór werkelijk had plaatsgevonden in deze stad. De film rouleerde hier aan het
begin van dit jaar in het alternatieve filmcircuit en was op de Duitse televisie te zien.

Nationale Garde
De roman werd later geschreven, en verschilt aanzienlijk van de film, o.a. wat betreft
het plot. Toch zal de film ongetwijfeld van grote invloed zijn geweest op de roman:
de hoofdstukken zijn kort, verschillen onderling sterk (gesprekken, brieven,
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legerrapporten, beschrijvingen, gedachtenstromen, zelfs een gedicht van Neruda) en
er is een duidelijk verhaal.
In De opstand neemt het conflict van Agustín Menor een centrale plaats in: dienst
nemen bij de Nationale Garde of zich aansluiten bij de sandinistische opstandelingen.
Uit economische overwegingen kiest hij aanvankelijk voor het eerste, tot grote woede
van zijn werkeloze vader. Als hij de jongen gebiedt te deserteren, verdedigt deze
zich als volgt: ‘Maar wat doe ik buiten de militaire dienst? Over straat zwerven en
bedelen tot ze me ontdekken en me fusilleren? Daar eet ik aardappelen zonder in de
rij te staan! Of ga jij als werkloze mij onderhouden?’ Maar als de plaatselijke kerk
op grove wijze wordt beschoten door de Nationale Garde, gehoorzaamt Agustín
alsnog zijn vader.
Minstens even belangwekkend als Agustín is kapitein Flores, zijn superieur. Hij
is niet de botte, wrede, domme fascist die zoveel geëngageerde literatuur bevolkt (en
die hier in de persoon van sergeant Cifuentes aanwezig is), maar een intelligente en
zeker niet ongevoelige man. Hij voorziet al vroeg Somoza's nederlaag, maar in plaats
van botweg tot wrede acties over te gaan, reageert hij vertwijfeld. Hij houdt Agustín,
zijn ‘boodschappenjongetje’, de hand boven het hoofd en aarzelt lang voordat hij
het bevel van hogerhand om de kerk te beschieten uitvoert. Dat hij ten slotte met
behulp van enkele gijzelaars zijn huid probeert te redden en daarbij Agustín neerschiet,
bewijst eens te meer zijn vertwijfeling.
Het is jammer dat geen van de sandinisten - klaarblijkelijk - dergelijke twijfels
kent. Het is bijna vanzelfsprekend dat ook zij die moeten kennen, maar daarvan is
in De opstand nauwelijks iets te merken. Aan de andere kant getuigt de ijdelheid van
enkele sandinisten (zij dromen van standbeelden en straten die naar hen genoemd
worden) van gevoel voor details.
Kreterig en geforceerd, want niet uitgewerkt, vind ik het feminisme van Vicky,
Agustín's zuster. Zij is het knappe meisje van de buurt, waar iedereen verliefd op is.
Een soort Marilyn Monroe (over ‘het mytische’ gesproken!). Haar boute uitspraken
over de rechten van de vrouw blijven in de lucht hangen, omdat de schrijver er niet
op terugkomt.
De ‘bekering’ van Agustín maakt nieuwsgierig naar zijn collegagardisten die niet
op tijd zijn overgelopen. Maar over hen komen we helaas niets te weten. Wat gaat
er om in een soldaat die zich niet wil aansluiten bij de sandinisten, zelfs niet als de
nederlaag onvermijdelijk is? Ik zou het graag willen weten. De Opstand is een
belangwekkende, hoewel geen grootse roman. Wie Costa Gavras' indrukwekkende
film Missing heeft gezien, zal veel herkennen in De opstand. In Chili namen de
militairen de macht in handen, in Nicaragua de sandinisten. De opstand is dan ook
heel wat opgewekter dan Missing.
■
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp

Tering Stein
1
Ze noemden het nu wel een torenflat, maar het had beslist menselijke proporties. Er
waren in het landschap om haar heen wel massiever gevaarten neergepoot. Ook tot
heil van de mensheid, jazeker. Waarom deden ze toch altijd zo neerbuigend over
flats? Iedereen had recht op wonen en als je dat vond mocht je ook niet klagen dat
ze zoveel leefeenheden op elkaar stapelden. De wereld kraakte uit haar voegen en
als je ook maar je dát sociaal gevoel had bedoelde je, als je iedereen zei, ook iedereen,
en niet een handjevol geluksvogels uit de geprivilegieerde klassen die, telkens als er
weer een flat verrees, in hun vrijstaande woningen met rieten kap of villa's aan de
Vecht klaagden over de vervuiling van de horizon, alsof het niet iedereens horizon
was. En dat terwijl ze waarschijnlijk niet eens huur of hypotheek betaalden omdat
ze hun riante onderkomens van hun ouders hadden geërfd of de aankoopprijs in één
keer hadden voldaan, dankzij een of ander zwart handeltje. Egoïsten waren dat.
Toch waren die flats wel érg groot. Ze was blij dat de hare niet meer dan acht
verdiepingen telde, de begane grond voor de garages en de opberghokken niet
meegerekend, en natuurlijk ook de schuilkelder niet die de gemeente eronder had
aangelegd. Daar was nog nooit iemand uit de flat in geweest. Eigenlijk was hij geheim.
En wat geheim was telde je niet mee. Een flat van acht wooneenheden zag je, verder
niet. Hij stond er beslist dorps en schuchter bij tussen de mastodonten met hun twaalf,
zestien, ja twintig verdiepingen. Je hield toch een idee van kleinschaligheid, op die
manier. Aan de Vecht zou hij niet misstaan.
Zo ongeveer dacht Pamela, toen ze op haar fiets de flat naderde. Telkens keek ze
even omhoog naar zoveel verheven gemoedelijkheid. Hoe dichter ze bij huis kwam
hoe vertrouwder de reus zich naar haar over leek te buigen. Ze kon er telkens maar
een korte blik op werpen, want ze moest tegelijkertijd op het verkeer letten. Waarom
lieten de mensen hun auto niet, net als zij, in de garage staan?
Rondom de flat van Pamela stonden enkele laagbouwblokken. Apetrots waren de
mensen die daarin woonden. Pamela vond dat ze zich niet zoveel moesten verbeelden.
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Zo laag hoefde je nu werkelijk ook weer niet te wonen. Nee, op vierhoog, zoals zij
en Gijs, dat was het mooiste. Niet té hoog en toch in de vrije natuur. Ozon had je
daar, pure ozon. Ze was een keer aan de Vecht geweest en daar stonk het gewoon.
Heer in de hemel, wat had het daar gestonken. Stank bleef altijd om laagbouw hangen.
Aardwormen mochten best wat minder kapsones hebben. Teringstein noemden ze
de flat waarin Pamela woonde. Zeker omdat ze daar - elke verdieping telde een
vijfkamerappartement, genoeg om elke samenlevingsvorm de ruimte te geven - zoveel
verteerden. Jaloezie was het, niets meer.
Pamela had nu bijna de voet van de flat bereikt. Voor haar was de hemel bewolkt
en donker, achter haar was het opgeklaard. De vensters van de flat weerkaatsten het
licht. Een apocalyptisch licht, dacht Pamela. Dat had ze ergens gelezen. Een slapende
reus was de flat, een amorfe massa die elk ogenblik tot leven gewekt kon worden.
Eén magic touch en alle knooppunten zouden beginnen te rinkelen, heel het
zenuwstelsel erin zou oplichten. De ingewanden van zo'n flat gingen zwanger van
verhalen, als je het goed bekeek. Jazeker. Op zulke bespiegelingen kwam je bij
laagbouw niet, laat staan bij een stompzinnig huis aan het water.
Pamela zette de fiets in het opberghok en liep binnendoor naar de lift. Ze passeerde
de koker waarin vroeger een soort mandje had gehangen om er boodschappen mee
op te hijsen, maar waar nu alleen nog vuil in werd gestort. Ze moest het die types op
de hoogste verdiepingen toch eens inpeperen. Ze tactisch, maar beslist op het bestaan
van afvalzakken wijzen. Ze stond stil en keek hoofdschuddend naar zoveel troep.
Op een bed van cola-blikken, kranteproppen en plastic flessen zag ze, half in een
wollen doek gewikkeld, een dood kind liggen.
(wordt vervolgd)
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Afstandsbediening
Vier redenen om van Lou de Jong te houden
Nico Scheepmaker

Lou de Jong (foto Bert Nienhuis)

Wie de goede gewoonte heeft op zondag The Observer en The Sunday Times te
kopen, weet dat enigszins belangrijke boeken altijd op dezelfde dag in die weekbladen
worden besproken. De enige manier waarop de een de ander voor kan zijn is de
bespreking een of meer pagina's eerder af te drukken. In Nederland wordt ook wel
met zulke embargo's gewerkt, maar de enige Nederlandse auteur die er op rekenen
kan dat 1. het embargo nooit (of zelden) geschonden zal worden, en 2. alle kranten
tegelijk over zijn boek een pagina vol zullen schrijven (met meestal nog een
opwarmertje op de voorpagina), is dr. Lou de Jong, als hij weer een deel van Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog heeft voltooid.
Zo ook vorige week dinsdag, toen deel 10 B, Het laatste jaar II, tweede helft het
licht zag. De titels zijn minder pakkend, zoals u ziet, dan de inhoud. Alle kranten
hadden er hun specialist aan gezet, alle kranten hadden hun pagina ervoor ingeruimd,
en uiteraard had de dienstdoende omroep (in dit geval de Avro) ook dr. L. de Jong
in de uitzending, om de inhoud van zijn boek nader voor de burger te verklaren.
Nu is dr. Lou de Jong een dankbare gast in elke televisieprogramma. Hij kent het
métier, en weet dat hij zijn gastheer iets verschuldigd is, liefst een pikant nieuwtje.
Dit keer bleek hij ontdekt te hebben dat de Duitsers niet op 5 mei hebben
gecapituleerd, maar op 6 mei, zodat het Nederlandse volk dus zevendertig jaar lang
de bevrijdingsdag aan de vijfde mei 1945 heeft toegeschreven, en niet, zoals het
behoorde, op de zesde mei 1945, de geboortedag van mijn vrouw. Een late, maar
door ons dankbaar aanvaarde triomf, maar dit terzijde. Er zijn drie redenen waarom
Lou de Jong bij mij al jarenlang geen kwaad meer kan doen, of eigenlijk vier. De
vierde reden is het triviaalst: toen ik in de PC Hooftbuurt woonde, zag ik hem
regelmatig met een alpinopet op op een statige herenfiets langsrijden, en één keer
ving mijn blik in één oogopslag zowel de voorbijfietsende Lou de Jong met alpinopet,
als de voorbijwandelende dr. Jelle Zijlstra met kinderwagen - of verzin ik dat nou,
om het nog mooier te maken dan beide aparte beelden toch al waren?
De derde reden van mijn affectie voor De Jong hangt samen met een tv-programma
dat hij zelf in 1962 of 1963 plaatste, maar dat op zijn vroegst in 1966 moet zijn
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uitgezonden, want in het eerste seizoen van Mies en Scène (van 8 januari tot 7 juni
1966) kwam hij nog niet voor als de laatste surprise-guest in ‘de stoel’ van Mies
Bouwman. En het was in dat programma dat Mies aan hem vroeg: ‘We kennen u
alleen als een ernstig man, kunt u eigenlijk ook lachen?’
‘Draai maar eens een Chaplinfilmpje,’ had Lou de Jong (in de stoel, maar natuurlijk
ook in het voorgesprek) gezegd, waarna godgans Nederland hem bijna van zijn stoel
zag rollen van het lachen. Dat had tegelijk zowel iets kinderlijks als ontwapenends
(zó hard lachen om een filmpje dat hij ongetwijfeld al vaak gezien had), en het liet
een totaal onverwachte kant van dr. L. de Jong zien.
De tweede reden waarom ik geen kwaad woord over Lou de Jong wil horen is,
dat hij omstreeks 1972 samen met Ruud Lubbers en Rob de Nijs in het programma
Drieluik van Sonja Barend zat, en toen op Rob de Nijs, die verklaard had (voorlopig)
geen kinderen te willen hebben, in gloedvolle bewoordingen had ingepraat over het
mooie van het vaderschap. Toen had ik nog geen kinderen, nu ik ze wel heb weet ik
dat hij groot gelijk had.
En de eerste reden van mijn bewondering c.q. grote waardering voor dr. L. de Jong
betreft natuurlijk zijn tv-serie De Bezetting, een serie van twintig documentaires van
zo'n anderhalf uur per stuk, die op 6 mei 1960 (dus exact vijftien jaar na de bevrijding;
al wist hij dat toen nog niet!) werd opgestart. Regie Milo Anstadt, produktie Ben
Klokman. De serie leverde hem in 1962 de Zilveren Nipkowschijf op. Dat is nu
alweer twintig jaar geleden.
De generatie kijkers die de serie nooit gezien heeft (zelfs niet heeft kunnen zien!),
kon vorige week dinsdagavond bij Avro's Televiziermagazine iets proeven van de
aard en kwaliteit van die vroegere programma's. Niets spectaculairs, hoewel: dr.
Willem Drees (96 jaar, maar nog helder formulerend!) in het programma, prins
Bernhard in het programma (‘des duivels op Mongomery’, omdat die niet toestond
dat de Binnenlandse Strijdkrachten althans even aan de openbare oorlog mochten
ruiken door de Duitsers te ontwapenen), het relaas van J. van der Gaag, die voorzitter
was van de Raad van Verzet, en vooral: de ooggetuigeherinnering van mr. Bakels
aan het gesjouw aan het eind van de oorlog met de halfdode
concentratiekampgevangenen (‘het kletsende geluid van al die magere natte lijven
die op een hoop werden gegooid’), maakten met de begeleidende beelden van toen
dezelfde diepe indruk als indertijd De Bezetting. Ook dr. Lou de Jong vond de
getuigenis van Bakels ‘superieur’, en had later tegen hem gezegd dat er in de wereld
zo ongeloofelijk veel misdaden gepleegd worden die niet of nauwelijks bekend
worden en waar niet bij wordt stil gestaan, terwijl hier voor zo'n twee miljoen mensen
dan toch bijna veertig jaar na dato nog eens duidelijk gemaakt kon worden wat er
allemaal gebeurd was.
Mijn aansluitende vraag lag voor de hand: ‘Zou het geen zin hebben voor de nieuwe
generatie kijkers die De Bezetting nooit gezien hebben een (eventueel aangepaste of
aangevulde) herhaling van de serie op het scherm te brengen?’
Lou de Jong zag het zichzelf in ieder geval niet doen (‘ik denk niet dat ik de hele
materie opnieuw zou gaan behandelen’). De komende zes, zeven jaar zal hij zijn
handen nog vol hebben aan de samenvatting (in boekvorm) van ‘HKdNidTW’, en
daarna wil hij nog een boek over geschiedschrijving schrijven. De Jong dus niet. Zou
het dan zin hebben als Milo Anstadt nog eens een ingedikte serie van De Bezetting
maakte?
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[Nummer 10 - 23 oktober 1982]
Literair paspoort
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
NFL

In Groningen loopt een professor op eieren. Dat is J.J.A. Mooij, hoogleraar in de
Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap aan de Universiteit aldaar. Alles
wat hij schrijft wordt ingeleid door voorzichtige stappen: een nauwkeurige
probleemstelling, wat er door de een en door de ander over is gezegd, een excursie
in de historie, gevolgd door de vermelding wat hij wil beweren. Mooij's plaats tussen
verschillende meningen is het midden, maar een vasthoudend tot hardnekkig midden.
In het HOLLANDS MAANDBLAD (augustus/september) zet hij een voorzichtige
stap op een terrein waar maar weinigen zich durven te wagen: een essay over
‘Literatuur en ethiek’ waarin hij via de l'art pour l'artdoctrine, A.N. Whitehaed,
Wordsworth, Shelley, George Moore, Iris Murdoch, Joseph Conrad, Wayne C. Booth
en Jeroen Brouwers uitkomt op de volgende, preciese bewering: ‘De betekenis van
het morele voor de literatuur splitst zich vooral toe op overwegingen en
gezichtspunten, veeleer dan op normen en conclusies; meer op discutabele
mogelijkheden dan op hechte zekerheden. Maar die betekenis betreft wèl het
fundamentele karakter van de literatuur, de vraag waarom zij nu eigenlijk zoveel
inzet waard is. Dat heeft het moralisme goed gezien.’ In dit nummer van het
HOLLANDS MAANDBLAD wordt nog wel meer zinnigs beweerd: door J. Brugman
in zijn stuk ‘De universiteit in de magere jaren’. Brugman is hoogleraar Arabisch te
Leiden en is in die functie geconfronteerd met papieren, stapels papieren waarin hij
ook heeft zitten lezen met het enthousiasme van iemand die voor fait accompli stond:
lees ik het niet dan gaat er iets mis. Brugman hekelt de Duits rigoureuze wijze
waarmee de tweefasestructuur aan de universiteiten wordt doorgevoerd door een
ministerie dat eigenlijk niets over de universiteiten heeft te zeggen omdat die
autonoom zijn. Nu er op grote schaal bezuinigd moet worden wordt volgens Brugman
pas goed duidelijk dat die autonomie niet meer werkt. Hij pleit voor een grotere
invloed van het ministerie van Onderwijs in de vorm van logisch en redelijk beleid,
zodat het bekvechten van faculuteiten onderling ophoudt. Brugman vindt het redelijk
dat bij een bepaalde universiteit hele vakgroepen, bijvoorbeeld Engels, verdwijnen
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als dan ook aan verschillende andere universiteiten gestudeerd kan worden. Hij heeft
dat liever dan bezuinigen per vakgroep.
Nu de kalenders en agenda's voor 1983 uitkomen is het ook weer tijd voor
de Letterkundige Almanak van Aarts, dit keer voor ‘het Boekenjaar 1983’
en met als speciale attractie alles over ‘Het Geld en de Letteren’, een
bijdrage met veel cijfers over de werkbeurzen, stipendia en prijzen die elk
jaar worden toegekend. Een onderwerp dat voor veel gefluister zorgt en
het wordt in deze Almanak voor het eerst publiekelijk en hardop gezegd
door Wam de Moor, voorzitter van de Commissie Letteren, en Henri-Floris
Jespers. In deze Almanak, onder redactie van Dick Welsink en Willy
Tibergien, alle adressen van Nederlandse schrijvers, van fan-clubs, literaire
tijdschriften, een lijstje van wie dood gingen, vroeg stierven, antiquariaten,
uitgevers, subsidieverstrekkers, een kalender van de jarigen. Er is ook een
‘Boekenbijlage’; daarin gaat het om de ‘kleine Tachtiger’ Hein Boeken.
Brugman doet verschillende voorstellen waarvan de meest drastische is dat de
universitaire democratie op alle niveaus zou moeten worden vervangen door ‘een
professioneel bestuur dat best uit de universitaire rangen afkomstig zou kunnen zijn.’
Jan Vriend, componist en muziektheoreticus, publiceert in hetzelfde nummer een
uitvoerige en onderhoudende ‘treurzang’ over de plaats van de experimentele muziek
in het Nederlandse muziekleven. De veelgeroemde en bepleite vrije maatschappij
gaat volgens hem te ongeïnteresseerd om met de kunst. Hij drukt zich wat tautologisch
uit, maar wil zeggen dat de belangstelling voor de kunst zich niet zou moeten beperken
tot wat gemakkelijk en aangenaam te verwerken is, iets wat een groot probleem is
als het gaat om de experimentele muziek. Het stuk van Vriend kan er wellicht voor
zorgen dat de enorme kloof tussen Mozart en Ton de Leeuw wat minder wordt, want
de moderne componisten zijn zelf niet zo actief om duidelijk te maken dat het tonaal
contrapunt iets uit de muziektraditie is. Wie alles over de Leeuw van Exel wil weten
moet het aan Jeroen Brouwers gewijde nummer van BZZLLETIN (98) aanschaffen.
Er staan onder meer fragmenten in uit zijn nieuwe roman De zondvloed. Er zijn
beschouwingen over zijn werk in het algemeen (Rob Schouten en Jaap Goedegebuure),
twee stukken over Zonsopgangen boven zee, over Brouwers en ‘de vorm’ (Van Deel)
over zijn verwantschap - en de overeenkomsten - met E. du Perron en natuurlijk over
de kwestie die oplaaide naar aanleiding van Bezonken rood de roman waarin iets
over de Japanse kampen staat. Het stuk van Margaretha Ferguson hierover is wel
een verdediging van Brouwers, maar zij gebruikt argumenten waar je niets aan hebt.
De kritiek op Brouwers (‘zelfbeklag’) doet zij af als moralistisch en afkomstig uit
de koker van geboden en verboden. Hoe weinig ik het ook met die kritiek eens ben,
persé moralistisch is zij niet in de meeste gevallen. Bovendien gebruikt Ferguson
het moralisme alsof zijzelf daar geheel vrij van is. Het stuk van Marjoleine de Vos
over dezelfde aangelegenheid snijdt meer hout: hier een stapsgewijze onkrachting
van de kritiek en als zij aan het eind zegt geen enkele reden te hebben om aan de
integriteit van Brouwers te twijfelen weet je waarom. Brouwers wordt door Johan
Diepstraten geïnterviewd. Brouwers gaat in op de kritiek die hij van Rudy Kousbroek
kreeg te verduren en zegt dat Kousbroek nu zelf maar eens met zijn boek over de
kampperiode moet komen. (Dat komt: Het Oost-Indisch Kampsyndroom, volgend
voorjaar bij Meulenhoff). Brouwers zegt onder meer: ‘De magie van de schrijfarbeid
is jezelf zo onzichtbaar mogelijk maken en in plaats van je persoon werk achter te
laten.’
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Uitverkoren
De aanslag door Harry Mulisch (De Bezige Bij) Een klassieke roman over zes knallen
in de laatste dagen van de oorlog die vijfendertig jaar later nog naklinken.
The BFG door Roald Dahl (Jonathan Cape/Keesing) Een griezelig kinderboek over
een meisje en een reus waar godzijdank de koningin van Engeland tegen het eind
nog om kan lachen. (Zie pag. 42)
Bestand door Elisabeth Eybers (Querido) Poëzie in het Zuid-Afrikaans waarin gevoel
en precisie samenvloeien.

Elliott Banfield

De Gouden Strop door Joop van den Broek (Sijthoff) Een sterk avontuur van Lex
van der Tuyn-Walema: van erotische gymnastiek via de effectenbeurs naar een
spectaculaire overval.
Transit door Anna Seghers (Allert de Lange/Exil Bibliotheek) Een roman over de
jacht op uitreisvisa van vluchtelingen in 1940 in Marseille. (Zie pag. 30)
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Passages: de droomgangen van Parijs en Walter Benjamin
Das Passagen Werk: een onvoltooid gebleven magnum opus
Das Passagen-Werk door Walter Benjamin Uitgegeven door Rolf
Tiedemann Gesammelte Schriften, deel V, 2 delen Uitgever: Suhrkamp,
1354 p., f117,10, geb. f180,55 Importeur: Nilsson & Lamm
Cyrille Offermans
Toen Walter Benjamin in 1927 het plan opvatte om samen met zijn vriend Frans
Hessel iets over de passages in Parijs te schrijven, dacht hij nog aan een artikel. 30
januari 1928 berichtte hij Gershom Scholem dat het om een ‘karwei van enkele
weken’ ging, twee maanden later zag het er al naar uit dat het project ‘omvangrijker
uit zou vallen’ dan hij had gedacht. Al werkende bleken de passages zoveel
vertakkingen naar onvermoede uithoeken van het negentiende-eeuwse leven te hebben
dat Benjamin erin verdwaalde.
Bij zijn dood in 1940 was er een gigantische, ogenschijnlijk nauwelijks georganiseerde
materiaalverzameling; van zo iets als een boek kon geen sprake zijn. Tot lang nadien
heeft het er naar uitgezien dat dat boek, in welke vorm dan ook, er nooit zou komen;
en dat de nieuwsgierige lezer het zou moeten stellen met het commentaar van het
handjevol gelukkigen dat toegang had tot het Benjamin-archief.
Maar nu, bijna vijftig jaar nadat Benjamin zijn eerste notities maakte, is Das
Passagen-Werk als deel 5 van het verzameld werk dan toch eindelijk voor iedereen
toegankelijk, vooral dank zij de man die ook al het eerste proefschrift over Benjamin
schreef: Rolf Tiedemann. De lezer die zich in dit geschreven labyrint waagt, zij
gewaarschuwd: het is een duizelingwekkende ervaring, te vrezen valt dat hij er nooit
meer uitkomt.
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Walter Benjamin
Pagina uit het handschrift van Das Passagen-Werk

Aan de manier waarop het boek is uitgegeven zal dat niet liggen. Meer nog dan
aan de vorige delen van Benjamins verzamelde werk is aan Das Passagen-Werk de
uiterste zorg besteed. Het boek bevat een inleiding van Tiedemann, een uitgebreide
documentatie over de ontstaansgeschiedenis en over de overlevering van de teksten,
alsmede alle vroege ontwerpen en varianten. Maar de grootste prestatie is ongetwijfeld
dat Tiedemann erin geslaagd is de enorme hoeveelheid, grotendeels in het Frans
geschreven excerpten en het soms cryptische, slechts zelden volledige uitgewerkte
commentaar van Benjamin daarop zodanig te rangschikken dat er zo iets als een
werktekening, zij het een werkteke-
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ning met de nodige hiaten, doorhalingen en correcties is ontstaan, met behulp waarvan
de lezer zich beetje bij beetje een voorstelling kan maken van het bouwwerk dat
Benjamin voor ogen moet hebben gehad.

Passage des Panoramas

Dat beeld wijkt af van het beeld dat Theodor Adorno daar steeds van heeft
geschetst. Adorno, die het manuscript in 1947 via Benjamins Parijse vrienden Georges
Bataille en Pierre Missac kreeg toegezonden, heeft van het begin af aan publikatie
gedacht, maar ook aan de zin daarvan getwijfeld. Hij meende dat Benjamin de
bedoelde ‘oergeschiedenis van de negentiende eeuw’ geheel uit citaten wilde
monteren, dat hij de ‘theorie’, uit afkeer voor abstracte denkconstructies, volledig
impliciet had willen houden. In de mogelijkheid daarvan had Adorno geen vertrouwen:
zowel citaten als theorie dienden volgens hem in een allesomvattende gedachtengang
te worden opgelost.

Kristal
Tiedemann is het met Adorno's voorstelling van Benjamins intenties niet eens, en
mij lijkt - nu ik het passageproject in aanbouw enigszins kan overzien - dat hij gelijk
heeft: Benjamin wilde weliswaar geen abstracte theorie over de negentiende eeuw
ontwerpen, maar anderzijds toch ook niet volstaan met een geordende
materiaalverzameling. Uitgaande van concrete fenomenen als de passage, het
panorama, de wintertuin, de eerste reclame, het begin van de fotografie, de mode,
het interieur, het wassenbeeldenkabinet, het casino, het museum, de automaat en de
karikatuur wilde hij het negentiende-eeuwse leven in kaart brengen, en wel in de
vorm van commentaar bij citaten over die verschijnselen. Het boek zou antwoord
moeten geven op de vraag ‘in hoeverre je in geschiedfilosofische samenhangen
concreet kunt zijn’.
‘Een centraal probleem van het historische materialisme,’ schrijft Benjamin in
een van de kennistheoretische notities, ‘is de vraag of het marxistische begrip van
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de geschiedenis onvoorwaardelijk betaald moet worden met haar aanschouwelijkheid.
Of: hoe is het mogelijk een vergrote aanschouwelijkheid te verbinden met de
marxistische methode?’ Het antwoord: door in de analyse ‘van het kleinste
afzonderlijke deeltje het kristal van het totale gebeuren te ontdekken. Dus door te
breken met het vulgairnaturalisme.’ Deze notities moeten van na juni 1935 stammen:
pas toen begon Benjamin blijkens een brief aan Adorno, met de lectuur van Marx.
Van de marxistische kunsttheorie had Benjamin weliswaar geen hoge dunk (‘nu eens
is het gezwets, dan weer scholastiek’), maar Adorno had hem er wel van overtuigd
dat een studie over de negentiende eeuw onmogelijk kon doen alsof Het kapitaal
nooit geschreven was. De vriendschappelijke contacten met Adorno zijn het geweest
die Benjamin ertoe hebben gebracht, zijn oorspronkelijke werkwijze los te laten en
het project vanuit een ander, meer sociologisch geörienteerd perspectief aan te vatten.
In de eerste brieven waarin Benjamin over het passage-werk rept, brengt hij dat
in verband met de bundel aforismen Einbahnstrasse (1928). Dat boek beschouwde
hij als een eerste confrontatie met Parijs, het passage-werk zou daar een vervolg op
worden. Aan Scholem schrijft hij dat het fragment over de ‘Briefmarken-Handlung’
uit Einbahnstrasse de toon aangeeeft van het nieuwe boek. In de stijl van Berliner
Kindheit um Neunzehnhundert worden postzegels daar voorgesteld als drijfveren
van de kinderlijke fantasie en het kinderlijke verlangen, van de droom over verre en
exotische rituelen: ‘Als Gulliver bezoekt het kind land en volk van zijn postzegels.
Aardrijkskunde en geschiedenis van de lilliputters, alle kennis over dat kleine volk
met alle jaartallen en namen worden in de slaap ingefluisterd. Het neemt deel aan
hun bezigheden, woont hun purperen volksvergaderingen bij, kijkt toe naar het van
stapel lopen van hun schepen en viert jubilea met hun gekroonde hoofden, die achter
omheiningen tronen.’ Maar aan dat gedroom komt een einde: Benjamin meent dat
de postzegel, opgekomen in ‘het zomerse midden van de negentiende eeuw’, door
de invoering van modernere én onpersoonlijkere communicatietechnieken de
twintigste eeuw niet zal overleven.

Droomhuizen
Wat Benjamin met het passage-werk voor ogen stond, was een sterk door het
surrealisme geïnspireerde tekst. Zoals een kind zich dromend verliest in verre landen
en oude culturen, zo meende Benjamin dat ook ieder tijdperk zijn dromerige,
kinderlijke periode kende. Voor de negentiende eeuw zag hij die collectieve droom
het duidelijkst gestalte krijgen in de architectuur. De ‘droomhuizen van het collectief’,
dat waren de panorama's en de diorama's, de musea, de stations en de panopticums
- maar toch in de eerste plaats de passages.
De eerste passages stammen uit het begin van de negentiende eeuw. In hoog tempo
werden er in Parijs, in Benjamins visie het centrum van de moderniteit, tientallen
aangelegd. Hun aantrekkingskracht hadden ze te danken aan de geborgenheid die ze
boden. Van boven waren ze afgeschermd door een ijzer-glasconstructie die
bescherming bood tegen slecht weer en die de overkoepelde huizen - veelal cafés en
winkels in luxe-artikelen - veranderde in elementen van een enorm uitgedijd interieur.
Zeker zolang de gas- en olielampen er brandden, waren het volgens Benjamin
betoverende sprookjespaleizen. Omdat de passages niet toegankelijk waren voor
verkeer waren ze een geliefd toevluchtsoord voor toeristen en stadsbewoners met
vrije tijd. Hier hoefde men niet op zijn qui vive te zijn
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voor het verkeer, hier kon men zich - doelloos flanerend - verlustigen aan de overdaad
aan luxe; ook kon men elkaar of zichzelf bekijken, direct of via een van de talloze
spiegels in de cafés - Benjamin meent dat de Parijse vrouwen zo mooi zijn omdat ze
zich al tienmaal en van alle kanten hebben kunnen observeren voor ze door mannen
benaderd worden. Zo prikkelde de koketterie van de vrouwen de kijklust van de
flaneurs op soortgelijke wijze als de verleidelijk uitgestalde waren. Al snel werden
de passages dan ook het centrum van de prostitutie.
De passages beleefden hun bloeitijd omstreeks 1830. Daarna werden ze in
populariteit overvleugeld door de panorama's. Hun verloedering zette volgens
Benjamin in met de invoering van de elektrische verlichting, in 1857. Voor die tijd
vormden ze echter de belangrijkste refuges voor de dagdromen van de stadsbewoners;
hun functie is vergelijkbaar met die van de latere vrijetijdsindustrie: de bouw van de
passages is aan niets anders te danken dan aan het opkomende industriekapitalisme.
De dromen van de wandelaars in de passages zijn de dromen van de consument. Net
zoals het ‘verlangen naar perspectieven’, waarvan Benjamin in verband met het
panorama spreekt, geen oerverlangen van de mensheid is, zo hebben ook de dromen
van de flaneurs geenszins een archaïsche oorsprong. Ze kunnen niet worden losgedacht
van de zich snel uitbreidende produktie van goederen. De fantasmagorie van de
passages bevrijdde de bezoekers tijdelijk van de saaiheid, de leegte, de ‘slechte
oneindigheid’ (Hegel) van een leven dat in snel tempo ‘gerationaliseerd’ werd.

Eeuwige terugkeer
Als Benjamin zegt ‘de oergeschiedenis van de negentiende eeuw’ te willen schrijven,
bedoelt hij daarmee niet dat hij op zoek is naar restanten uit de oergeschiedenis of
iets dergelijks, maar dat hij wil tonen dat de negentiende eeuw nieuwe vormen
ontwikkelt die desondanks als herhalingen beschouwd kunnen worden van het
mythologisch bewustzijn. De essentie van dat bewustzijn is namelijk ‘de eeuwige
terugkeer’: de technische en administratieve regeling van het moderne leven
garandeert die voor alle fasen en alle aspecten van het bestaan. De ‘collectieve
dromen’ zijn daar een reactie op.
Al in de vroegste notities over de passages (‘huizen of gangen die geen buitenkant
hebben - net zoals de droom’) duikt de formulering op dat het noodzakelijk is uit die
droom te ontwaken. Dat scheidt Benjamin zowel van Jung, die ‘de droom wil
beschermen tegen het ontwaken’, als van de surrealisten (van belang is vooral Louis
Aragon met zijn Le paysan de Paris), die in het gebied van de droom blijven steken.
In plaats daarvan wil Benjamin ‘de constellatie van het ontwaken’ vinden. Niet dat
hij iets tegen die dromen of tegen hun utopische inhouden had, integendeel, maar
wel wilde hij ze analyseren in hun vervlechting met maatschappelijke ontwikkelingen
om ze zodoende tot inzet te kunnen maken van de politieke praktijk. Die gedachte
is zeker niet onproblematisch. De droom als drijfveer en inzet van de revolutie, dat
is nog wel in verband te brengen met Fourier, Bakoenin en de surrealisten, maar niet
- en zeker niet in Benjamins tijd - met de feitelijke geschiedenis van de
arbeidersbeweging. Aanvankelijk dacht Benjamin zijn ‘Traumdeutung’ ook nog met
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hoofdzakelijk dichterlijke middelen te kunnen klaren. Tegen het einde van 1929 moet
hij de onmogelijkheid daarvan hebben beseft.
In september of oktober 1929 las Benjamin in Frankfurt en Königstein delen uit
de vroege notities voor aan Max Horkheimer en Adorno. De daarop volgende
gesprekken, waaraan ook door Asja Lacis en Gretel Karplus (de latere vrouw van
Adorno) werd deelgenomen, zou Benjamin later ‘historisch’ noemen. Historisch in
die zin dat ze een breukpunt in Benjamins ontwikkeling markeerden. Ze betekenden
het einde van een periode van ‘onbekommerd archaïsch, spontaan filosoferen’ en
tevens van het ‘rapsodische karakter van de vormgeving’ die daarbij moest aansluiten.
Eind 1929 gaf Benjamin het passageproject op. Hij besefte de theoretische
tekortkomingen ervan zonder in staat te zijn die ook al praktisch te overwinnen.
Pas vijf jaar later, begin 1934 zou hij het werk eraan hervatten. De uiterlijke
aanleiding daartoe was een verzoek van een Frans tijdschrift om een artikel te
schrijven over Georges Haussmann, de prefect die verantwoordelijk is voor het
huidige aanzien van Parijs; hij liet onder meer de grote boulevards aanleggen. Dat
artikel kwam er nooit; wel trok Benjamin zich van nu af aan weer dagelijks terug in
de Bibliothèque Nationale om te werken aan zijn passageproject. Thematisch werd
dat aanzienlijk uitgebreid; zo zijn er vele excerpten en notities over de fantast Fourier,
de beroepsrevolutionair Blanqui, de technocraat Saint-Simon, Marx, de sociale
geschiedenis, de arbeidersbeweging, conspiratieve bewegingen, sekten, de Ecole
polytechnique, over Grandville, Daguerre, Daumier, Baudelaire uiteraard, en ook
over Haussmann. ‘Het ware doel van Haussmanns werk,’ schrijft Benjamin in een
exposé van het passageproject uit 1935, ‘was de bescherming van de stad tegen de
burgeroorlog. Hij wilde het oprichten van barricades in Parijs voor eens en voor
altijd onmogelijk maken.’ De nieuwe thema's illustreren Benjamins nieuwe perspectief:
dat van de sociale geschiedschrijving, Aragon en het surrealisme heben als model
afgedaan. De nieuwe, maar in de correspondentie nooit echt ingeburgerde titel luidt:
Paris, die Hauptstadt des XIX Jahrhunderts.

Galerie Victor Emanuel II

Al wil Benjamin zijn werk nu nadrukkelijk bestand laten zijn tegen de marxistisch
geïnspireerde kritiek van zijn vrienden, toch is er geen sprake van dat het daarom
zonder meer als ‘marxistisch’ geëtiketteerd zou kunnen worden. Onverenigbaar met
het historisch materialisme zijn onder meer: zijn radicaal anti-evolutionistische
geschiedenisopvatting, Benjamin gelooft in vooruitgang noch verval; zijn situering
van de utopie van de klassenloze maatschappij: niet aan het einde van enige
ontwikkeling, maar buiten de geschiedenis, het extatische moment waarop het verloop
van de geschiedenis wordt onderbroken en het verleden in het heden ervaarbaar
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wordt; zijn opvatting dat zin en waarde niet uitsluitend, en zelfs niet in de eerste
plaats voortkomen uit het materiële produktieproces, maar uit de door de taal
‘gestructureerde’ communicatieve verhoudingen tussen de mensen onderling en
tussen de mensen en hun eigen natuur, alsmede de natuur buiten hen. Die laatste
‘afwijking’ van het gangbare marxisme, die overigens na de zogenaamde linguïstische
wending ook voor de kritische theorie (Jürgen Habermas) kenmerkend is geworden,
is ongetwijfeld de produktiefste. Het gaat hier om niet vooraf gereglementeerde
verhoudingen zonder welke elk geluk volgens Benjamin is uitgesloten.

Verzamelaar
In de negentiende-eeuwse droomhuizen waren die ervaringen voor het eerst
toegankelijk voor iedereen: de passage was een ‘wereld van bijzonder geheimzinnige
affiniteiten’ tussen de organische en de anorganische wereld, als op een surrealistisch
schilderij stonden de qua aard, functie en herkomst uiteenlopendste zaken er naast
elkaar alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Het verlangen om die
geheimzinnige samenhangen waar te nemen, en de redding die hij zag in het daarvoor
noodzakelijke type, niet door regels van bovenaf bepaalde, ervaring vormen de
belangrijkste constanten in het hele werk van Benjamin. De klassenloze maatschappij
waarvoor hij in zijn latere werk opteert is - letterlijk - een wereld waarin niet alles
is ‘geclassificeerd’, een wereld waarin alles met alles samenhangt en de mens, het
kennende en de natuur beheersende subject zich nog niet louter ‘objectiverend’, en
‘heersend’ verhoudt ten opzichte van zijn omgeving.
Ofschoon Benjamin niet in historische vooruitgang of historisch verval zegt te
geloven, was hij er maar al te zeker van dat die niet door regulering beheerste openheid
bij bijna niemand meer bestond. In de werkwijze van de verzamelaar nam hij haar
echter nog waar. ‘Bij het verzamelen is het van beslissende betekenis dat het voorwerp
uit alle oorspronkelijke functies wordt vrijgemaakt om in de denkbaar nauwste
betrekking met zijn gelijken te treden. Dit staat diametraal tegenover het nut en wordt
beheerst door het verlangen naar volledigheid. Wat moet die “volledigheid”? Het
is een grootse poging het volledig irrationele van zijn loutere bestaan te overwinnen
door zijn opname in een nieuw, zelfgemaakt historisch systeem, de verzameling. En
voor de ware verzamelaar wordt elk afzonderlijk ding in dit systeem tot een
encyclopedie van alle wetenschap over het tijdperk, het landschap, de industrie, de
bezitter
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waar het van stamt.’ Dat is de verzamelaar die kijkt met de ogen van de allegorist.

Passage Verdeau

Galerie Vivienne
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Passage des Grand Cerf

Galerie Vivienne

Das Passagen-Werk is, hoe onaf dan ook, een boek dat de eindeloosheid van de
verzameling combineert met de ontraadselende analyses van de allegorist. In die
eindeloosheid, die drang om alles, zelfs de kleinste scherf, de miniemste splinter en
het onbeduidendste stofje op te rapen, te bewaren en een plaats te geven tussen ‘zijn
gelijken’, schuilt zeker een van de oorzaken van het ‘mislukken’ van het project. Een
andere oorzaak - ik kan hem hier slechts aanstippen - heeft te maken met een
fundamenteel theoretisch dilemma: enerzijds stond Benjamin positief tegenover alle
nieuwe technieken op het vlak van de communicatie, de architectuur, de fabricage
van gebruiksvoorwerpen en dergelijke (omdat die allerlei ervaringen en mogelijkheden
van hun elitaire en esoterische karakter ontdeden, dus toegankelijk maakten voor
iedereen), maar anderzijds stond hij er negatief tegenover (omdat ze tegelijkertijd
een definitieve breuk met de traditie, en daarmee met alles wat hem lief was
betekenden.) Misschien is die spanning wel de hoofdoorzaak van het ‘mislukken’
van het project; maar het betreft wel een van die mislukkingen die oneindig veel
meer hebben opgeleverd dan menig geslaagd werkstuk.
Das Passagen-Werk behoort tot de belangwekkendste boeken op het gebied van
- ja van wat? De filosofie? De literatuur? De geschiedschrijving? Moeilijk te zeggen.
Wat mij betreft mag Benjamin, die steeds geweigerd heeft een principieel onderscheid
tussen literatuur en filosofie te erkennen, evengoed met Ernst Bloch en Theodor

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

Adorno tot de belangrijkste filosofen, als met Robert Musil en Marcel Proust tot de
belangrijkste literatoren van de eeuw gerekend worden.
■
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De letteren in de herfst
Deze en komende maanden verschijnen er meer Nederlandse literaire romans
en verhalen dan andere jaren om deze tijd - alle sombere geluiden uit de
uitgeverswereld ten spijt. Er komt nieuw proza van Nicolaas Matsier, Willem
Brakman, Maarten Biesheuvel, Walter van der Broeck, Doeschka Meijsing,
Jeroen Brouwers, Anton Haakman, Marijke Höweler, Dirk Ayelt Kooiman,
Joyce & Co, Jan Wolkers, Louis Ferron, K. Schippers, S. Vestdijk. Om dan nog
niet te spreken over de poëzie: Elisabeth Eybers, Rob Schouten, Gerrit
Kouwenaar, D. Hillenius. In deze boekenbijlage wordt een deel van deze oogst
besproken, te beginnen met de omvangrijke biografie van Wam de Moor over
J. van Oudshoorn.
Tekeningen van Siegfried Woldhek

J. van Oudshoorn

Jeroen Brouwers
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Louis Ferron

Gerrit Komrij

Joyce & Co

S. Vestdijk
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K. Schippers

D. Hillenius

Dirk Ayelt Kooiman

‘Het onuitsprekelijke’ in te veel woorden
De Moors biografie van Van Oudshoorn
Van Oudshoorn. Biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief
1876-1951 door W.A.M. de Moor Uitgever: De Arbeiderspers, Open
Domein deel 1, 2 delen f79,50
Ton Anbeek
Wie een Engelse boekwinkel, binnenloopt, vindt daar een grote kast ‘biography’.
Daarin staat dan, keurig gealfabetiseerd op naam van de behandelde persoon, het
resultaat van een cultuurvorm: de cultus van de levensbeschrijving. In Nederland is
het biografieën-schrijven zeker geen bloeiende tak van het literaire bedrijf. Zo zitten
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we met het treurige gegeven dat er nog steeds geen behoorlijke beschrijving bestaat
van de toch niet oninteressante levens van mensen als Slauerhoff, Du Perron of Van
Eeden. Misschien komt er wat meer schot in dit verwaarloosde onderdeel van de
letterkunde nu er een serieuze poging is gedaan een biografie als wetenschappelijk
verantwoorde studie te presenteren: het tweedelige proefschrift van W.A.M. de Moor
over de schrijver J. van Oudshoorn.
De Moor zet in zijn inleiding een aantal problemen uiteen die met het
biografieën-schrijven samenhangen. Zo is het klimaat binnen de literatuurwetenschap
in Nederland de laatste twintig jaar niet gunstig geweest voor de levensbeschrijver:
de volle nadruk lag op de uitputtende analyse van afzonderlijke teksten, waarbij
biografische gegevens zoveel mogelijk buiten beschouwing bleven. Zoals De Moor
het stelt: ‘Dat ik toen (± in 1958) besloot om een biografie te gaan schrijven, werd
mij min of meer kwalijk genomen.’ Er werd diep neergekeken op een boek als dat
van Van Tricht over Couperus, omdat daarin op een naïeve manier verbanden gelegd
werden tussen de Haagse schrijver en zijn romans. Die verbinding tussen leven en
werk is ongetwijfeld een van de lastigste opgaven voor de biograaf. Daarnaast is er
bij voorbeeld ook het probleem van de dosering: in hoeverre moet een biograaf
behalve de feiten van een leven ook een poging doen om greep te krijgen op de
psyche van de beschreven auteur? Een bezwaar dat men wel inbracht tegen de
datarijke Emantsbiografie van Dubois is dat men na lezing van dat dikke boek nog
niet werkelijk weet wat een man als Emants nu bezielde.
In hoeverre heeft De Moor deze moeilijkheden weten op te lossen? Ik zal eerst
een indruk geven van het leven van Feijlbrief/Van Oudshoorn, zoals dat te distilleren
valt uit de dissertatie.

Burger en kunstenaar
De stof is boeiend genoeg: de ambtenaar Feijlbrief, die zijn kunstenaarschap zo sterk
scheidde van zijn dagelijks bestaan dat hij over zijn alter ego Van Oudshoorn schreef
in de derde persoon: alsof het pseudoniem echt iemand anders aanduidde. De
kunstenaars rond de eeuwwisseling zetten zich krachtig af tegen de burgerij - bij de
schrijver Feijlbrief/Van Oudshoorn vindt men die tegenstelling binnen één persoon.
Voor wat betreft het weergeven van de jeugd leunt De Moor nogal op prozawerk
van Feijlbrief zelf (onder meer de fragmenten bijeengebracht in Het onuitsprekelijke),
een gevaarlijke prodedure zoals hij zich goed bewust is. De zin waarmee het eigenlijke
levensverhaal opent, doet het ergste vrezen: ‘Stel ik mij Van Oudshoorn voor als het
kind Jan Koos Feijlbrief dan zie ik hem als een aan zichzelf overgelaten jongerje,
opgesloten in een kleuterschool.’ Gelukkig laat De Moor zich verder zelden meer
tot zulk romantiserend proza verleiden.
Belangrijk thema in de puberteit is de koppeling van masturbatie en zonde die
Feijlbrief zijn leven lang zal blijven kwellen, en waaraan ook bijna al zijn helden
lijden (met enige overdrijving zou men kunnen zeggen: het oeuvre van Van Oudshoorn
hebben we te danken aan een gebrek aan seksuele voorlichting). De jonge Feijlbrief
kiest voor het ambtenaarschap. In 1905 wordt hij overgeplaatst naar het Nederlandse
gezantschap in Berlijn waar hij tot 1933 zal blijven werken, gestaag opklimmend in
rang. De overgangsperiode is niet makkelijk: op kille pensionkamers vecht de
ontwortelde Hagenaar met zijn depressies. In 1909 sterft zijn moeder; een belangrijk
moment omdat het voor Feijlbrief dan minder moeilijk wordt om eigen
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levenservaringen tot basis te nemen voor zijn eerste roman, Willem Mertens'
Levensspie-
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gel. Om het boek uitgegeven te krijgen zoekt Feijlbrief contact met Frans Coenen,
een belangrijke figuur binnen het Nederlandse literaire leven in die tijd en bovendien
iemand waarmee hij zich verwant voelde: hij had veel bewondering voor Coenens
roman Een zwakke. Daarmee begint de lange periode waarin Coenen zich inspant
voor de onbekende schrijver uit Berlijn; hij is het die onderhandelt met uitgevers,
een weinig benijdenswaardige bemiddelaarspositie. In 1913 is het dan zo ver: uitgever
Brusse heeft zijn jawoord gegeven. Blijkbaar gaf dit Feijlbrief de moed die hij nodig
had om een andere belangrijke stap te doen: hij trouwt met de Duitse zangeres Maria
Teichner. De brieven tussen de verloofden laten een jaloerse Feijlbrief zien die zich
het vuur uit de sloffen loopt om zijn ‘Mieze’ naar het altaar te slepen.

Sceptische man
Het echtpaar Feijlbrief nam actief deel aan het gezelschapsleven van de Hollandse
kolonie in Berlijn. Er is een fraaie foto waar men de eenzelvige auteur op excursie
ziet met de Vereniging Nederland & Oranje, in een open autobus van de ‘Elite
Rundfahrten’. Feijlbrief brengt het ondertussen zelfs tot directeur van de kanselarij
van het Nederlandse gezantschap.
Aan deze periode komt een eind als Feijlbrief wordt ontslagen - niet omdat hij
met de kas geknoeid zou hebben, zoals wel is beweerd; de reden is simpeler: hij
wordt het slachtoffer van bezuinigingen. Het is een zware slag: ‘Sinds 1 januari 1933
ben ik bij het Gezantschap ontslagen, acht jaar vroeger dan mijn tijd was, zonder
een woord van waardering, met een opzeggingstermijn van enkele maanden en met
de verplichting binnen dien korten tijd Berlijn metterwoon te verlaten.’
Er volgt een uiterst ontmoedigend intermezzo als Feijlbrief halfhartig probeert in
Antwerpen aan de slag te komen, een periode waarin deze sceptische man zo eenzaam
is dat hij zelfs zijn toevlucht neemt tot het gebed. Ten slotte verhuist de familie van
Berlijn naar Den Haag, waar hij als ambteloos burger en vergeten schrijver zijn dagen
slijt. Zó vergeten, dat sommigen menen dat hij al overleden is; Van Oudshoorn zelf:
‘Het is weinig menschen gegeven te lezen hetgeen er na hun dood nog over hen
geschreven wordt en wanneer dit bovendien gunstig uitvalt is er te meer reden tot
voldoening, daar het oordeel over een oeuvre posthume gewoonlijk objectiever
gegeven wordt’.
Het huwelijk, toch al geen stralend voorbeeld van harmonieuze tweezaamheid,
verslechtert: ‘“Ik praat geen Nederlands met haar,” zei Feijlbrief. “Duits dan?”
“Welnee, ik praat nooit met haar!” repliceerde hij.’
Dan komt in 1940 de Duitse bezetter het land overrompelen. Feijlbrief ziet een
kans om de deplorabele financiële toestand van het gezin wat te verbeteren en
collaboreert; hij wordt rapporteur bij de afdeling Boekwezen van het Departement
van Volksvoorlichting en Kunsten. Deze afdeling besliste tijdens de oorlog welke
boeken gepubliceerd mochten worden; een selectie die nodig was ‘vanwege de
papierschaarste.’ Natuurlijk haalden werken waarin de Nieuwe Gedachte werd
uitgedragen eerder de persen dan ontaarde vruchten van de eenzaamheid. Met als
gevolg dat allerlei ‘miskende’ auteurs met hun bloed en bodem-verhalen kwamen
aandragen. Feijlbrief bevond zich in een heel curieuze positie: zijn oordeel was
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medebeslissend voor het al of niet publiceren. In feite had hij nu dezelfde macht als
de uitgevers en tijdschriftredacteuren die hem, vond hij, zo vernederend behandeld
hadden. Bijtend zijn de commentaren bij allerlei prulprodukten die hij krijgt
toegeschoven. Na de oorlog moet hij voor de Eereraad voor Letterkunde (voorzitter:
Bordewijk, een van zijn grootste bewonderaars) zijn gedrag verantwoorden. Hij doet
dat met een beroep op zijn belabberde financiële omstandigheden en schuift met
nadruk ‘Van Oudshoorn’ als schuldige naar voren. De Moor: ‘Het is duidelijk dat
de schrijver stellig meende als auteur dingen te kunnen doen waarvoor hij als burger
niet aansprakelijk was.’ Het vonnis is mild.
De laatste jaren zijn weinig opwekkend, al komen er tekenen van herwaardering.
Men krijgt het idee dat het nauwelijks een grap is als Feijlbrief iemand voortdurend
om een ‘touwtje’ vraagt: ‘Ja, dan kan ik mij aan die spijker daar ophangen.’ Het
alcoholisme verergert nog. Op zijn begrafenis in 1951 voert een dominee het woord
die niets van de letterkundige betekenis van de overledene weet: ‘Beminde broeders
en zusters. Naar men zegt is de dezer dagen ontslapen heer Feijlbrief, die wij hier
naar zijn laatste rustplaats begeleiden, de schrijver geweest van vele boeken. Welaan,
mijne geliefde broeders en zusters, als ik dat woord boek hoor, dan moet ik
ogenblikkelijk denken aan dit Boek!’ Van Oudshoorn had het zelf niet beter kunnen
verzinnen.

J. van Oudshoorn

Dit is, heel summier, de geschiedenis die De Moor in zijn biografie van 730
bladzijden uiteenzet. Het boek bevat heel wat meer; het bevat mijns inziens ook een
massa gegevens die overbodig zijn en storend werken bij lezing van dit levensverhaal.
Want, met alle bewondering voor de gigantische ijver van de biograaf, geloof ik toch
dat het boek
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als biografie op belangrijke punten te kort schiet.
In de studie komen een aantal excursies voor, stukken waarin De Moor bepaalde
teksten van Van Oudshoorn bespreekt. Wat opvalt, is dat hij daarbij niet consequent
te werk gaat, de ene keer wordt bij voorbeeld de ontvangst van een roman in de
eigenlijke biografie besproken (Willem Mertens' Levensspiegel), de andere keer wordt
die behandeld in een afzonderlijke excursie (Louteringen). Zo'n uitvoerige bespreking
kan afleiden van het levensverhaal; op een zeker moment schrijft De Moor: ‘Omdat
het verhaal postuum verschenen is, zwijg ik op deze plaats over de ontvangst van
het werk in het algemeen, aangezien de schrijver zelf van deze, waarderende,
ontvangst uiteraard geen weet heeft gehad.’ Het is jammer dat De Moor dit mes niet
consequent heeft gebruikt om zijn boek van veel ballast te bevrijden. Zo is het niet
zinvol een heel onderdeel aan ‘Het oordeel van Forum’ te wijden, zolang niet bewezen
is dat Van Oudshoorn (afgezien van een schouderklopje van ‘Dr. Ter Braak’) zich
ook maar iets van dat oordeel aantrok. De visie van Forum is belangrijk voor ons,
omdat die visie door veel mensen nu nog als maatgevend wordt beschouwd. Maar
voor Feijlbrief is ‘Forum’ hoogstens een naam geweest; hij, als oude letterkundige,
geloofde veel meer in het onverbiddelijke oordeel van mensen als Van Deyssel,
Kloos en Boutens. Met andere woorden: het stuk over ‘Het oordeel van Forum’ is
een polemiek tegen de mensen die nu menen dat Du Perron en Ter Braak niets van
Van Oudshoorn moesten hebben; het hoort niet thuis in de biografie. Uitvoerigheid
is de grote zonde van De Moor. Soms lijkt het of hij van iedere persoon die Feijlbrief
ontmoet de stamboom heeft nagegaan. Ik neem graag aan dat hij dat allemaal
gewetensvol heeft uitgezocht, maar dat is nog geen reden om het integraal in een
biografie te publiceren. Wat hebben we aan dit soort informatie, over een vriendin
van de Feijlbriefs, ongetwijfeld met veel moeite vergaard: ‘Ze was in Weesp geboren
in een gezin van tien kinderen. Haar vader was bedrijfschef bij de chocoladefabriek
Van Houten en gaf zijn kinderen een strenge opvoeding. In de weinige vrije tijd die
hij bezat, gingen ze wel eens wandelen, met als eindpunt het Muiderslot’ enzovoort.
Typerend is het hoofdstuk over Coenen dat uitdijt tot een kleine biografie. Een
efficiënt biograaf zou hier volstaan hebben met een paar kenmerkende zinnen over
Coenens positie als criticus, plus enkele alinea's over de door Van Oudshoorn zo
bewonderde roman Een zwakke. De grote vergissing is geweest dat De Moor alles
wat hij heeft uitgezocht ook heeft willen publiceren. Het gevolg is ook dat de biograaf
zijn doel, ‘het evoceren van een mensenleven in een verhaalvorm’, voorbijschiet.
Deze biograaf begraaft een schrijver onder de gegevens. Het boeiendste onderdeel
van De Moors boek is het gedeelte over Feijlbrief in bezettingstijd, niet toevallig een
deel dat niet overwoekerd wordt door ellenlange uitweidingen over het al of niet
autobiografische van bepaalde teksten van Feijlbrief. De feiten, gegevens en weetjes
belemmeren hinderlijk het zicht op Feijlbrief. Zo begint hij een hoofdstuk met de
volgende zin: ‘Het kan nauwelijks toeval zijn dat de romans en novellen die Van
Oudshoorn in deze jaren schreef zoveel minder tragisch en dramatisch aandoen dan
de trits werken waarmee hij zijn schrijverschap begon.’ Vervolgens schetst hij het
beeld van een geslaagd ambtenaar en getapt lid van de Nederlandse kolonie in Berlijn.
Dit beeld lijkt mij toch op z'n zachtst gezegd oppervlakkig als even verder blijkt dat
deze gerespecteerde ambtenaar zijn salaris bij voorkeur in de kroeg of bij de hoeren
besteedde. Feijlbriefs alcoholisme is een thema waar we zo nu en dan iets over te
horen krijgen, het wordt nergens uitgediept. Het lijkt bijna of De Moor zich hier voor
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zijn onderwerp schaamt. En zo is er naast de enorme breedvoerigheid van deze
biografie ook een gebrek aan diepgang als het erom gaat te achterhalen wat Feijlbrief
nu voor een man was.
De Moors boek is mijns inziens blijven steken tussen een materiaalverzameling
en echte biografie. Wat ontbreekt is een vaste greep op het onderwerp zoals men die
bij voorbeeld vindt in de studie van Ian Watt, Conrad in the Nineteenth Century.
Met een superieur overzicht legt Watt de persoonlijkheid van Conrad bloot, verklaart
hij de eigenaardigheden van diens proza en plaatst hij de schrijver in een bredere
context. Natuurlijk is het niet fair De Moors boek te vergelijken met het produkt van
een rijke Angelsaksische traditie. De biografie in Nederland zal door zijn kinderziekten
heen moeten. Als De Moor de stoot heeft gegeven tot een opbloei van dit te lang
verwaarloosde genre, dan zij hem veel vergeven. Het wachten is nu op de biografie
van Van Deyssel (door Prick) en Couperus (door Bastet).
■

Met de verbeelding terug naar de werkelijkheid
‘Montyn’: een biografie als roman
Montyn door Dirk Ayelt Kooiman Uitgever: De Harmonie 349 p., f29,50
Carel Peeters
In het eerste hoofstuk van haar boek On Photopgraphy schrijft Susan Sontag dat zij
op twaalfjarige leeftijd, in 1945, iets zag dat haar een ‘negative epiphany’ bezorgde:
niet de ervaring alsof ineens de Heer der Heerscharen aan je verschijnt, zoals bij een
gewone epifanie het geval schijnt te zijn, maar het omgekeerde, iets van de duivel.
Zij zag in een boekhandel foto's genomen in de concentratiekampen Bergen-Belsen
en Dachau. ‘Nothing I have seen - in photographs or in real life - ever cut me as
sharply, deeply, instantaneously... I felt irrevocalbly grieved, wounded, but a part
of my feelings started to tighten; something went dead; something is still crying.’
Het zien van deze foto's deelde haar leven in tweeën: de periode vóór en na het zien
van die foto's. Deze passage maakt temeer indruk op mij omdat ik hier iets herkende.
Ik moet ook een jaar of twaalf geweest zijn toen ik op een dag een deel van een
tweedelig boekwerk zonder titel uit de boekenkast haalde, het onvoorbereid opensloeg
en zag wat Susan Sontag moet hebben gezien. Scherpe herinneringen aan wat er toen
door me heenging heb ik niet, maar het was door mij gezien, zoals Jeroen Brouwers
zou zeggen.
Het is kennelijk geen unieke ervaring. De hoofdpersoon in Dirk Ayelt Kooimans
roman De vertellingen van een verloren dag, van wie gezegd wordt dat hij werd
geboren in 1946, vertelt aan zijn joodse gastheer Merkuur, de enige overlevende van
zijn familie, over zijn kennismaking met de Tweede Wereldoorlog: ‘Ik ben een kind
van de naoorlogse geboortegolf. De Tweede Wereldoorlog heeft een schaduw
geworpen over mijn generatie, ongrijpbaar, juist omdat we hem niet hebben
meegemaakt. (...) Bij ons thuis werd er zelden over de oorlog gesproken. Toen ik,
rond mijn tiende, kennis begon te nemen van wat er gebeurd was, raakte ik er volledig
van in de ban. Alles waarop ik de hand kon leggen werd uitgespeld, geen foto zo
gruwelijk of ik dwong me ertoe hem nauwkeurig te bekijken. Het is toeval dat jij de
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dans ontsprongen bent: jij had daar kunnen staan. (...) Angstdromen van gillende
sirenes, van oogverblindende explosies in de nacht. (...) De obsessies duurde maanden,
en het zou nooit meer worden zoals het geweest was. De idylle was verbroken.’
Ook bij Kooiman moet er toen iets zijn verdwenen, of ‘doodgegaan’, zoals Sontag
zegt. Er is geen schrijver in Nederland bij wie zozeer het thema ‘de werkelijkheid
als verbeelding en de verbeelding als werkelijkheid’ centraal staat. De hoofdpersonen
in zijn werk vragen zich voortdurend af of ze wel iets kunnen ervaren en er is een
geweldige afstand tussen de werkelijkheid en zijzelf; gevleugeld is de zin uit het
verhaal ‘De schrijver droomt’: ‘Wie is het die daar zit. Is hij het - ben ik
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het? Emoties zijn geen geestelijke en fysieke verschijnselen, het zijn een soort
pingpongballen. Verstand en gevoel lijken twee onverenigbaarheden bij de
hoofdpersonen van Kooiman. Daar komt pas verandering in met De vertellingen van
een verloren dag. Daarin drijft hij het verstand en het gevoel naar elkaar toe, zonder
dat hij zich als schrijver de kans geeft ze met zijn ironische zwier weer uit elkaar te
halen. Het is alsof Kooiman in deze roman is teruggekeerd naar de tijd waarover zijn
hoofdpersoon Dirk het heeft: toen hij zo'n jaar of tien was en door middel van boeken
en foto's met de Tweede Wereldoorlog kennismaakte en de verwijdering van gevoel
en verstand ontstond; het is alsof hij die verwijdering na zoveel jaar ongedaan probeert
te maken. Montyn, het boek met de levensgeschiedenis van de beeldend kunstenaar
Jan Montyn, sluit hierbij aan.
De Tweede Wereldoorlog is in De vertellingen aanwezig in de persoon van
Merkuur, de gastheer van de hoofdpersoon in het Noord-Italiaanse Torello. Als
Merkuur aan de hoofdpersoon zijn levensgeschiedenis heeft verteld vraagt hij: ‘En
jij? Vertel eens iets over jezelf...’

Zonder ideologie
Dit is een doodgewone vraag, maar hij bereikt de hoofdpersoon als een verrassing.
Dat is in het werk van Kooiman niet ongebruikelijk. Zijn hoofdpersonen weten op
zulke rechtstreekse vragen over hun persoon niets te antwoorden. Maar in De
vertellingen is deze ‘indolentie en gedachtenloosheid’ niet blijven steken in de vraag
of er wel zo iets als ‘werkelijkheid’ bestaat; het is daarin tot een probleem geworden
omdat het zijn climax bereikt in de confrontatie met het leven van Merkuur. Het
antwoord dat na enige aarzeling wordt gegeven wil zowel een indruk geven van het
karakter van de hoofdpersoon als een idee van wat zijn generatie met de Tweede
Wereldoorlog als erfenis heeft meegekregen. Hoe vaag de ‘cultuurfilosofische’
verklaringen die Kooiman zijn hoofdpersoon laat geven ook zijn, ze hebben een
suggestieve waarde: wij zijn de nakomelingen van een cultuur die zich zelf om zeep
heeft geholpen, zegt hij. Onze ouders zijn de laatsten geweest die nog iets hebben
opgevangen van een wereld ‘in kontinuïteit, van een bestaan waarin het wereldbeeld
van christendom en humanisme gespiegeld kon worden’. Zijn generatie leeft in een
wereld zonder een samenhangende ideologie en zal een werkelijkheid onder ogen
moeten zien die ‘leeg’ is. Ze zal zich moeten aanwennen om ‘niet-interpreterend’ te
kijken.
Wat de hoofdpersoon over zijn emotionele karakter heeft mee te delen, is minder
vaag. Het is iemand die geen eigenschappen heeft omdat hij ze als iets beschouwt
dat hem zou vervreemden van zich zelf; het zouden ‘fixaties’ zijn. Bovendien meent
hij dat iemand geen inzicht kan hebben in de gevoelens van een ander, ‘net zomin
als je erachter kunt komen hoe die een bepaalde kleur ervaart’. Het denken biedt,
‘strikt genomen’, geen toegang tot het gevoel, zegt hij. ‘Dat gevoel laat zich niet
formuleren in de taal waarvan het denken zich bedient.’ Hij vraagt Merkuur of dit
een antwoord is op zijn vraag en geeft zelf het antwoord: ‘Nou en of! Het is het
antwoord van iemand die zo weerzinwekkend rationalistisch is dat hij bij het
aanschouwen van een verdrinking niets anders ziet dan een bevestiging van de wet
van Archimedes...’
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Wat zich in deze roman afspeelt, heeft, zoals gezegd, alles te maken met Kooimans
nieuwe boek, Montyn, de levensgeschiedenis van de werkelijk bestaande kunstenaar.
Montyn komt in De vertellingen ook voor, zij het dat hij niet met name wordt
genoemd. Hij is de man die Dirk en Merkuur allebei, een mirakels toeval, ontmoet
blijken te hebben en die hun allebei zijn niet zo glorieuze en vol schuldgevoel zittende
levensgeschiedenis heeft verteld. Dat leven komt overeen met dat van Montyn in dit
nieuwe boek. Van pagina 177 tot 185 wordt van dit leven in De vertellingen een
samenvatting gegeven (die overigens op essentiële punten afwijkt van Montyn).
Wat is hier aan de hand? Werkelijkheid en verbeelding raken onontwarbaar
verstrikt. Dat hoeft niet, als men de Dirk van De vertellingen, hoe fictief ook, laat
samenvallen met preoccupaties van de schrijver Kooiman. Dan wordt duidelijk dat
Montyn niet alleen de evocatie is van het leven van de beeldend kunstenaar, maar
dat het boek alles te maken heeft met het probleem van gevoel en verstand in De
vertellingen. De ontmoeting met Merkuur, de zich schuldig voelende joodse
overlevende, en Montyn, de zich schuldig voelende man die zich als jongen van
negentien/twintig jaar uit een mengsel van zucht naar avontuur en verwerpelijke
wereldvreemdheid aanmeldde voor Duitse krijgsdienst, maakt vluchten in
gedachtenspelletjes over het al dan niet bestaan van de werkelijkheid onmogelijk:
dit is té werkelijk.
Terug van vakantie in Torello zegt Dirk tegen een vriend, dat het gesprek met
Merkuur iets tot klaarheid heeft gebracht: ‘dat ik me steeds hopelozer ben gaan
verstrikken in de betekenis die ik aan de dingen hechtte. Daarbij vergat ik dat het
feit aan die betekenis voorafgaat.’ Zijn ‘tekort’, dat hij zich niet kan verplaatsen in
de gevoelens van een ander en dat de taal van het denken daarvoor niet geschikt is,
wordt in Montyn aangepakt: de schrijver Kooiman confronteerde zich met feiten en
leefde zich in in de gevoelens van een ander. Tussen november 1979 en juni 1982
voerde hij gesprekken met Montyn en het resultaat is, zoals men van Kooiman kon
verwachten, geen opgeschreven levensgeschiedenis, maar iets dat het midden houdt
tussen een biografie en een roman. Montyn is een boek als In Cold Blood van Truman
Capote, half fictie, half werkelijkheid; een evocatie van een leven dat alleen maar
werkelijk wordt als de verbeelding van de schrijver eraan te pas is gekomen. Voor
dit soort proza bestaat in Amerika een term: faction.
De man waarin Kooiman zich verplaatste was iemand die zich in 1944 om een
reeks begrijpelijke en onbegrijpelijke redenen aanmeldde voor de Jeugdstorm van
de NSB, daarna voor Weersportkampen van de Duitsers in Oostenrijk, vervolgens
voor de Kriegsmarine, van daaruit verzeild raakte in de oorlog, tot de bemanning
van een mijnenveger van de Duitsers behoorde, in de loopgraven van het schiereiland
Koerland belandde, ernstig gewond raakte, weer werd ingedeeld en aan de Oder
tegen de Russen vocht, krijgsgevangen werd gemaakt, vluchtte, zich inschreef voor
het Vreemdelingenlegioen, deserteerde in Marseille, zich meldde bij de Engelsen,
werd veroordeeld tot drie jaar heropvoeding in Scheveningen en Nunspeet, zich na
afloop daarvan meldde als vrijwilliger voor Korea, bij terugkomst een opleiding tot
sergeant kreeg, een militair museum inrichtte en een raaskallend dubbelleven van
militair en krankzinnige alcoholist leidde, om ten slotte geestelijk in te storten en
een jaar in een psychiatrische kliniek te verblijven. Na zijn ontslag uit de kliniek en
de militaire dienst ging hij naar Amsterdam en werd, wat er al van zijn jeugd afin
had gezeten, beeldend kunstenaar. In de jaren zestig en begin jaren zeventig verdeelde
hij zijn leven over Nederland, Zuid-Frankrijk en Vietnam en begeleidde transporten
van weeskinderen naar het Westen. Feiten. Het boek Montyn bestaat allerminst alleen
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maar uit feiten. Het is de evocatie van een leven, een productief onderzoek naar wat
dit leven heeft gemaakt in de nietigste details tot de meest groteske toppen en diepten
van de menselijke ervaring. Jan Montyn kan Kooiman zijn leven niet verteld hebben
zoals het nu in dit boek staat. Een terugkerend thema in het boek is dat je achter de
feiten, achter de gezichten van mensen moet leren kijken om te weten wat en wie ze
zijn, wat ze hebben meegemaakt. Dat is wat Kooiman zelf heeft gedaan. Aan het
begin en aan het eind wordt beschreven hoe Montyn in Vietnam een kolonel ontmoet
die zich daar gevestigd heeft als restauranthouder, in een rieten optrekje in een dorp.
Die twee ‘herkennen’ elkaar, vertellen oppervlakkige wederwaardigheden, tot de
een zegt ‘Maar dat is niet alles.’ Zo moet het op zijn beurt Kooiman vergaan zijn
toen hij voor het eerst met Montyn kennismaakte. Het ‘meer’ van de kolonel is de
onbeschrijflijke ellende die hij en Montyn hebben meegemaakt en die ze van elkaars
gezicht weten af te lezen.

Dirk Ayelt Kooiman

Het boek leest alsof Montyn het zelf heeft geschreven: het is een relaas met feiten,
gedachten, gevoelens die alleen bij iemand opkomen die het zelf heeft beleefd. Veel
zal
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Jan Montyn Kooiman hebben verteld, maar het is onmogelijk om gedachten en
gevoelens zo precies te vertellen. Die moet Kooiman dus bedacht hebben. Het boek
heeft een onnadrukkelijke structuur: het begint met een hoofdstuk waarin de tijd
afwezig is en waarin Montyn in een vliegtuig zit dat hem terug zal brengen naar
Europa. Het is de laaste keer dat hij kinderen naar veiliger oorden heeft gebracht en
er heeft dus zo iets als een generale recapitulatie van zijn leven plaats en in het
bijzonder van zijn motieven om aan het begeleiden van kinderen mee te doen. Die
motieven zijn, zoals vaker in zijn leven, niet eenduidig: boetedoening, betaalde
vliegtocht naar verre landen en een hang naar het gevaar dat hij uit de oorlog in
Europa kende. Dit hoofdstuk zet de toon voor de volgende, waarin Montyns leven
in chronologie wordt beschreven in vierentwintig hoofdstukken. Structureel is de
herhaalde terugkeer naar zijn geboortedorp Oudewater. Structureel is ook de terugkeer
in zijn gedachten naar zijn geboortedorp. Kooiman heeft het hele boek uit de sfeer
van de feiten gehaald door voortdurend de wereld erachter te beschrijven: wat Montyn
dacht tijdens een bombardement, welke indruk de ellende op hem maakt, door de
gruwelen te beschrijven met de ogen van iemand die het echt heeft gezien. Er komen
dromen, herinneringen, hallucinaties en gedachten in het boek voor die een werkelijke
indruk maken, maar die alleen maar het produkt van de verbeelding kunnen zijn.
Er komen hoofdstukken in Montyn voor waaraan goed te zien is hoeveel werk
Kooimans verbeelding moet hebben gehad met de feiten die Montyn hem vertelde:
de hoofdstukken waarin de schipbreuk met de mijnenveger wordt beschreven, een
toestand waarin de feiten slechts bestaan in het hoofd van de schipbreukeling.
Hetzelfde geldt voor de hoofdstukken die zich afspelen in de loopgraven van
Koerland: ook een situatie die gebonden is aan tijd en plaats, maar waarin Kooiman
pagina's lang een even reële als absurde wereld oproept. Waaraan deden mij deze
pagina's denken? Aan Edgar Allan Poe's The Narrative of Arthur Gordon Pym of
Nantucket. In die fantastische roman worden ook de grenzen van het menselijke
bevattings- en uithoudingsvermogen betreden: schipbreuk, storm, mensen die moeten
loten wie ze zullen opeten, dagenlang vastgebonden op wrakhout, honger, dorst, het
eten van leren tassen enzovoort. Dezelfde ondraaglijke grenzen weet Kooiman op
te roepen in de hoofdstukken ‘De loopgraven van Koerland’, ‘Van de modder in de
sneeuw’, ‘Aan de Oder’. Er komen in het boek passages voor waarin bombardementen
op Mannheim en Dresden worden beschreven - men ziet het voor zich - maar
daardoorheen klinkt steeds een refrein: dat is dat Montyn het niet verdraagt zich in
schuilkelders op te houden. Dat bezorgt hem acute aanvallen van claustrofobie. Dat
is in feite het refrein van heel het boek, het is als een metafoor van het grenzeloze
bestaan dat hij heeft geleid. Ergens opgesloten zitten, in Oudewater, bij zijn familie,
in een trein, boot, land, het was hem niet mogelijk. Dat het ook gold, aanvankelijk,
voor een moraal, is een ander aspect. De eeuwige onrust in Montyns leven, altijd
weer weg willen, loopt als een rode draad door het boek. In alles wat hij meemaakte,
tot de jaren zestig, was de wereld en het wereldgebeuren in de zin van politiek en
ideologie afwezig. Zijn wereld bestond in de wereld waarin hij verzeild raakte door
ad hoc beslissingen waarbij niet aan moraal of consequenties werd gedacht. Zo volgde
de ene wereld de ander op. Het boek behandelt zelfs de moraal van Montyns gedrag
in de oorlog, na de oorlog en in de tijd dat hij de Vietnamese kinderen begeleidde.
Het komt voortdurend ter sprake, want ook dát heeft Kooiman opgeroepen. Tot wat
voor conclusie leidt dat bij de lezer? Het herinnert hem aan wat de hoofdpersoon van
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De vertellingen tegen Merkuur zegt: dat hij als kind van de naoorlogse generatie te
maken heeft met een cultuur die zich zelf de nek heeft omgedraaid en dat die generatie
het zal moeten wagen te leven zonder ‘een vlucht in een al dan niet religieuze projektie
of een beroep op een zichzelf rechtvaardigend onderbewustzijn, een werkelijkheid
onder ogen te zien die leeg is. En pas dan, wanneer we ons hebben aangewend om
niet-interpreterend te kijken, met een oog dat géén vaststaande betekenis
vooronderstelt, zullen we ons een vrijheid geschapen hebben die ons in staat stelt
een andere relatie te zien tussen de wereld en onszelf...’ Montyn maakt duidelijk dat
dit mooie woorden zijn en niet meer. Het door Kooiman opgeroepen leven illustreert
dat iemand die aanvankelijk zo leeg leefde als Montyn de pijnlijkste brokken maakt.
Blijkbaar leidt het ontbreken van een allesomvattende ideologie die het leven
continuïteit en samenhang geeft, zoals door Kooiman meerdere malen geconstateerd,
tot ‘leeg’ en ‘niet interpreterend’ kijken - en niet tot het kweken van een persoonlijke
mentaliteit. Aan een dergelijke mentaliteit ontbrak het Montyn toen hij de
‘beslissingen’ in de eerste periode van zijn leven nam. Kooiman heeft met Montyn
de woorden van Dirk in De Vertellingen weersproken: dit leven zonder ‘ideologie’
tot de jaren zestig roept de wenselijkheid op van een leven met een bepaalde
mentaliteit die bepaalde beslissingen voorkomt. ‘Interpreterend’ kijken is daarvoor
onmisbaar.
Montyn is een literaire prestatie van de eerste orde. Het is bovendien een boek dat
iets betekent in de ontwikkeling van een schrijver. Door de werkelijkheid met de
verbeelding te lijf te gaan, werd de werkelijkheid echt. De vraag ‘Wie is het die daar
zit? Is hij het - ben ik het?’ is irrelevant geworden.
■
Verschijnt eind oktober

Vergeeft het leven de kunst?
Komrijs bloemlezing van Jacob Israël de Haan
Jacob Israël de Haan Ik ben een jongen te Zaandam geweest Een
bloemlezing samengesteld en ingeleid door Gerrit Komrij Uitgever: Bert
Bakker, 231 p., f14,90
T. van Deel
Dat de poëzie van Jacob Israël de Haan gerekend moet worden tot het beste uit de
Nederlandse literatuur van de negentiende en twintigste eeuw, viel op te maken uit
Gerrit Komrijs bloemlezing 1000 en enige gedichten. De Haan komt erin voor met
tien gedichten, het hoogst bereikbare aantal. Ook J.A. Dèr Mouw en Hans Warren
staan er met een tien in. De vraag wat de overeenkomst is tussen Dèr Mouw, De
Haan en Warren is hiermee dus beantwoord.
Komrijs bloemlezing heeft een aantrekkelijk effect gesorteerd: er is nu bijna
niemand die de moed heeft Komrijs keuze en waardering onbesproken te laten, als
het gaat om een dichter die in zijn poëziebijbel voorkomt. Er is door de bloemlezing
een smaak gemaakt, die niet altijd gedeeld hoeft te worden, maar nooit kan worden
genegeerd. Alle bloemlezingen van Komrij, en ook zijn vertalingen, beschouw ik
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als een advertentie voor zijn kunstopvatting, ze bouwen een wereld van gerespecteerde
teksten op rond zijn eigen gedichten, zijn roman, zijn kritieken en columns.
Daar zit behalve iets heel moois ook wel een gevaar in. De kans bestaat dat als
Komrij met zijn toverstok een verzameld dichtwerk aanraakt, de gedichten in dat
verzameld dichtwerk gaan glimmen en glanzen en dat er op basis van zijn gezag
herwaardering op gang komt die meer met Komrij dan met de geprezen dichter van
doen heeft. Zo schreef en tijdje geleden Jeroen Brouwers in VN een artikel over de
zijns inziens nogal miskende Vlaamse schrijver Walter van den Broeck en het duurde
geen weken of de HP interviewde Van den Broeck, Van den Broeck werd daarna
overal besproken en gunstig besproken, en nu heeft Van den Broeck zelfs de Henriëtte
Roland Holst-prijs gekregen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Niemand hoort mij zeggen dat ik een dergelijke ‘lobby’ veroordeel - er is geen twijfel
aan of Brouwers meende wat hij schreef - maar niemand hoeft eerbiedig ervoor het
hoofd te buigen.
J.C. Bloem was overtuigd van de waarde van de poëzie van Hélène Swarth. Hij
stelde daarom een bloemlezing samen uit haar werk, maar ik denk dat meer mensen
op het ogenblik weten dat Swarth ‘het zingende hart’ van onze letterkunde is
(overigens woorden van Kloos), dan dat ze één sonnet van haar gelezen hebben. In
de 1000 en enige gedichten krijgt ze een zeven.
De daad van eenvoudige rechtvaardigheid die bloemlezen altijd wel enigszins is,
wordt toch gekruid met eigenbelang. Brouwers móést ten slotte wel laten zien dat
ook uit

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

15
Vlaanderen iets goeds kon komen. Bloem ging het om ‘de groote stem, die zingt van
de essentialia van leven en dood, van liefde en leed en al die weinige eeuwige dingen,
die te allen tijde het werkelijke van het menschenleven hebben uitgemaakt’. Hij
bedoelde Hélène Swarth, maar natuurlijk ook een beetje zich zelf.
Wat nu Jacob Israël de Haan betreft, het is duidelijk dat Komrij diens poëzie
hoogschat. De korte inleiding tot Ik ben een jongen te Zaandam geweest laat daar
over geen twijfel bestaan en zeker het slot niet: ‘Er is naar het werk van De Haan
(bedoeld wordt het dichtwerk) nog veel onderzoek te doen - maar we lopen daar
geenszins op vooruit wanneer we hem eindelijk de plaats toekennen die hij verdient
onder de Nederlandse dichters: onder de grootsten.’ De frase dat we daar geenszins
op vooruitlopen is, zoals trouwens de hele zin, een retorische truc, want het is nu
juist die geringe aandacht voor De Haans poëzie (‘onderzoek’ noemt Komrij dat)
die er debet aan is dat De Haan als dichter nauwelijks bekend is.
Komrij brengt daar, door zijn inleiding, niet veel verbetering in aan. Hij typeert
De Haan als een ‘omstreden’ man, iemand die aldoor controverses opriep en die door
zijn ‘absolute’ instelling nooit ergens rust of vrede vond maar altijd tegenstand,
irritatie, zelfs afschuw. Precies dat omstredene van De Haans karakter en levensweg
projecteert Komrij op zijn dichterlijk oeuvre dat, naar hij zelf zegt, nog steeds ‘hevige
controverses’ oproept. Ik weet daar, eerlijk gezegd, niets van af, want bij mijn weten
is het dichtwerk van Jacob Israël de Haan bijna onbesproken, in tegenstelling tot zijn
proza dat zich de laatste jaren, vooral door toedoen van het secure duo Rob Delvigne
en Leo Ross, in een voorspoedige aandacht mag verheugen. De beoordeling van De
Haans poëzie is, als ik Komrij goed begrijp, afhankelijk van het begrip dat men heeft
van zijn leven. Komrij: ‘wie geen gevoel heeft voor de spanningen en het temperament
die aan deze gedichten ten grondslag liggen zal dat ook niet hebben voor de
spanningen en het temperament in de maten en het ritme van de gedichten zelf. Het
is de spanning van omkering en syncope, van stroefheid en vrije val, de spanning
tussen wet en beweging. Het is het temperament dat zwalkt tussen hooghartige
geslotenheid en kinderlijk enthousiasme, het temperament van boer en profeet. En
het is het homosexuele temperament, de spanning die ontstaat uit het besef tegelijk
uitverkoren en verdorven te zijn.’
Hier wordt niet voor de eerste keer een verband gelegd tussen de technische
eigenaardigheden van De Haans gedichten en zijn leven. Het is bon ton bij de
verdedigers van De Haans poëzie dat de onmiskenbare gebreken van zijn verstechniek
worden omgebogen in de richting van deugden. Van Vriesland interpreteert als een
van de eersten op deze manier: ‘Dezelfde woorden, dezelfde wendingen, herhalen
zich bij De Haan, gelijk in een gebed. In sommige gedichten zijn er zelfs gehele
verzen die we, woordelijk zo, ook in het eerste boek vinden. Het zou onbillijk zijn,
hier van stoplappen, in den gewonen zin, te spreken. Deze armoede heeft in oorsprong
de kracht van tucht, beperking, zelfbeheersing, de kracht van bewuste en gewilde,
zo al niet vrijwillige armoede.’
Het is maar de vraag of daarmee de retoriek, de clichés, het stuitende metrum, de
repetente paradoxen, de sentimentaliteit, de ijdele bevlogenheid tot waardeerbaar en
geïntegreerd bestanddeel van De Haans poëzie kunnen worden. Nijhoff, die een fijn
gevoel voor de vorm bezat, zoals iedereen weet, sprak in het geval De Haan van
‘vormgevoelloosheid’.
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Volgens hem vinden we bij De Haan ‘een op zijn eigen gedachte gegrondveste
vorm (...) slechts zelden.’
Zo iets is makkelijk tegen te spreken, want de ‘tegenstrijdigheden’ in deze poëzie
hoeven maar te worden teruggevoerd op een ‘ingeboren en ongeneselijk’ dualisme
(Van Vriesland) en dan zijn ze daar juist de imponerende uitdrukkingen van.
Het is inderdaad een terreur van de paradox te noemen, waaronder De Haans
poëzie leeft. Er is een dwangmatige behoefte aan tegenstelling, niet verhuld, maar
liefst nadrukkelijk en zeer expliciet.

Dwaas verlangen
Eén dag vroom en stout zijn.
Eén dag jong en oud zijn.
Eén dag ogenblik en eeuwigheid.
Ik rustte van mijn strijd.

Het verlangen om De Haans poëzie te waarderen komt, mijns inziens, voort uit het
leven dat hij geleid heeft. De Haan is zonder twijfel een ‘gecompliceerd, wanhopig
man’ (Komrij) geweest, die het bestond om als zionist met plechtigheid uitgewoven
te worden naar Palestina, maar daar, aankomend op het verregende stationnetje in
Jeruzalem, stante pede te verkeren in een anti-zionist. Hij wilde niet zijn waar hij
zich bevond en die tragiek is zeker het thema van zijn poëzie. Daar komt nog de
tegenstelling bij tussen zinnelijkheid en mystiek, nooit scherper geformuleerd dan
in het kwatrijn ‘Twijfel’:
Wat wacht ik in dit avonduur,
De Stad beslopen door de slaap,
Gezeten bij de Tempelmuur:
God of de Marokkaanse Knaap?

De kwatrijnen zijn overigens een heel ander verhaal. J.C. Bloem was er bijzonder
op gesteld en vond ze ‘een van de hoofdwerken der moderne Nederlandse poëzie’.
Hij meende dat ‘niet slechts vele, maar waarlijk honderden (...) tot het ontroerendste
behoren wat de Hollandse poëzie heeft opgeleverd’. Komrij beschrijft ze als ‘een
dagboek in dichtvorm’ en dat is zeker een kwalificatie in de trant van De Haan. Hij
schreef zijn kwatrijnen, vanaf 1919 toen ze begonnen te stromen in de trein tussen
Le Havre en Parijs waarin hij een luitenant een glas wijn zag drinken, in aanhoudend
verband met zijn persoonlijk leven en zo beschouwd zijn ze ook, in de mate waarin
ze zich voortdurend herhalen, nogal indrukwekkend.
Het ‘gemis en verlangen’ waarmee De Haan volgens Komrij ‘op vertrouwder voet
(stond) dan met aanwezigheid en realisering’ zijn in zijn poëzie een voortdurend
drijvende macht. Dat thema van zijn leven, gemaakt tot thema van zijn werk, zorgt
echter nog niet per se voor een plaats onder de grootste Nederlandse dichters. Ik zie
tenminste niet in waarom ik deze strofe, uit een sonnet getiteld ‘Wanhoop’, goed zou
moeten vinden:
Ik ben zo moede. Ik heb zoveel geleden,
Neem mij de last van 't driftig leven af.
God: red mij niet van de donkere Dood.

Zaan en Jordaan
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Mij dunkt dat een poëzie-uiting als deze - geen uitzondering in zijn werk - Jacob
Israël de Haan niet tot onze grootste dichters maakt. En dikwijls klinkt zijn werk zo;
de knaap die de Zaan verruilde voor de Jordaan is lang niet altijd, dichterlijk, in staat
om zijn gevoelens in de vorm van een lied ‘dat beeft van hartebloed’ te gieten. Carel
Scharten, die toch niet blind was voor de kwaliteiten van De Haans werk, vond zijn
poëzie al ‘gekenmerkt door een gebrek aan maathouden, dat vooreerst ene
eentonigheid van al te veelvuldig herhalen, maar ook telkens en telkens iets
overdrevens of sentimenteels meebrengt.’

Gerrit Komrij

Nu ja, het is duidelijk, door de uitgave van Ik ben een jongen te Zaandam geweest,
dat Komrij over al deze dingen anders of vergoelijkender denkt. Zijn keuze uit De
Haans dichterlijk oeuvre (900 bladzijden dundruk) haalt zonder twijfel nog het beste
boven uit die vloed van gelegenheidspoëzie die De Haan schreef. De herhalingen
die blijken uit de bloemlezing, moet men zich dus nog vermenigvuldigd voorstellen.
Het blijft intussen voor mij wel de vraag hoe Komrij in feite zich de beoordeling
indenkt van dit werk. Dat De Haan zich op het punt van seksualiteit en religie, van
maatschappelijk verkeer en persoonlijke aandrift, van praktijk en ideaal, weinig
conformistisch gedroeg, zegt absoluut niets over de artistieke kwaliteiten van zijn
dichterlijk oeuvre. Ik krijg soms de indruk dat we moeten omkeren wat Nahun Sokolòv
zei, president van de joodse delegatie op de vredesconferentie in Parijs 1919: ‘Uw
Jacob Israël de Haan is een dichter (...) wij moeten hem veel vergeven.’ Zoals Sokolòv
suggereert dat de kunst het leven vergeeft, zo zou iemand kunnen menen dat in het
geval van De Haan het leven de kunst vergeven kan. Ik wil het, wat betreft De Haans
poëzie, op tientallen kwatrijnen na, dan niet met hem eens zijn.
■
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Een balling in taal en literatuur
Werkbrieven en Venetiaanse brieven van Joyce & Co.
Werkbrieven 1968-1981 door Joyce & Co. Uitgever: Peter van der Velden,
195 p., f31, Venetiaanse brieven en Calabrese dagboeken door Joyce & Co. Uitgever:
De Arbeiderspers, 228 p., f43,50
Frans de Rover
Na de publikatie van de alleen qua omvang al indrukwekkende boekwerken Erwin
(1975; volgens de ‘Praemissa’: ‘een romantisch-decadente propositie over de
verveling, de melancholie en de traditie van het schrijverschap’) en Michaël van
Mander (1979; een ‘labyrinth van de wereld: een kweeste naar het gulden vlies als
zinnebeeld van de vriendschap en de ideale schildersezel’) is het wachten nu op WIP
(Work In Progress) III, waarin de muziek ‘behandeld’ gaat worden.
Een ambitieus en tijdrovend project van de ‘firma’ Joyce & Co; maar ondertussen
willen de jongens natuurlijk toch ook eten, pijproken, whisky drinken, in Italië en
Nederland wonen, zich met oude, zo chique hydraulisch verende Déessen verplaatsen.
‘De Schoonheid’ is geen zachtogige maagd die haar melancholieke aanbidders
belastingvrij onderhoudt: gewerkt moet er worden en dus is er veel getob en geklaag.
Daarover valt te lezen in de Werkbrieven 1968-1981. En daarom (‘brood op de plank’)
rees waarschijnlijk een jaar geleden in het getormenteerde meesterbrein achter Joyce
& Co, Geerten-Maria Meijsing, het plan voor deze uitgave die mogelijk het echec
enigszins zou kunnen opvangen van het ‘Eefje Wijnberg-project’: het abominabele,
erotisch bedoelde meisjeslevenin-proza dat geld had moeten maken voor WIP-III.
Mede-firmant Keith Kanger Snell antwoordt op Meijsings voornemen: ‘Ik weet
niet wat ik van het werkbrieven-project moet denken: uiteraard betekent dat met de
nieuwe opzet een aardig opstapje, maar die brieven van mij aan jou zijn toch niet
indrukwekkend, alles bij elkaar?’ Andersom trouwens ook niet: hier zijn bepaald
geen verrassende epistolaire talenten aan het werk. Zij zijn nog verre van zelfs maar
een imitatio van hun idolen (Flaubert bij voorbeeld). Maar direct voeg ik daaraan
toe: uitwisseling van literaire brieven was hun oogmerk niet. Dit boek staat achter
hun (Meijsings) échte literaire kunstwerken - het geeft een kijkje in de literaire
werkplaats. Het beeld dat dan uit al die brieven en briefjes ontstaat, is er een van een
tweetal jongens die gedreven worden door een idee (een ideaal): Kunst maken, de
Schoonheid betrappen. Daartoe schrikken ze niet terug voor een enorme hoeveelheid
(inlees-)werk. Getrouw aan de in Erwin beleden, aan Edgar Allan Poe ontleende
definitie van ‘schoonheid’: ‘geen kwaliteit, maar een effect, waaraan directe artistieke
structuren ten grondslag liggen,’ openen de brieven het zicht op twee jongens op
zoek naar de artificiële methode. In die zoektocht zit veel avontuurlijks en amusants.

Serieuze pijp
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Blijkens het voorwoord, waarin Meijsing als ‘reden’ van dit brievenboek opgeeft dat
het het niet-bestaan van het ‘collectief Joyce & Co’ aantoont, kan ook hij zich over
deze ‘Haarlemse bluf’ vrolijk maken. Hij noemt de brieven ook nog ‘driesterren
nonsens’: dat lijkt me een typisch romantisch-decadent poseurs-trekje waarmee hij
zich bij voorbaat tegen kritiek afschermt. Ik zou hem geloofd hebben als hij niet zo
serieus had geposeerd op al die fotokiekjes uit het album van een jongensdroom, als
hij niet in het coquette kort-wit van een tennispakje, zo peinzend-starend, óók nog
die vreselijke, serieuze pijp in zijn hand gehad had. Terug naar de kunst, die in de
opvatting van Joyce & Co, beter is dan het leven zelve. Kort na de Werkbrieven
verschenen de Venetiaanse brieven en Calabrese dagboeken, een avontuurlijke en
amusante zoektocht door Italië op de wijze van de literatuur: een ‘driesterrenboek’,
ondanks de soms wat ver doorgevoerde beschrijvingskunst. De ‘Venetiaanse brieven’,
opgedragen aan ‘Maria (of het meisje uit Tarentum)’ zijn gedateerd in de periode
januari-maart 1977 en doen verslag van Meijsings poging Venetië te bezoeken. ‘Wat
trekt mij toch naar Venetië? Ondertussen niets meer. Zo lang mogelijk heb ik deze
vervloekte reis uitgesteld, die mij bij U vandaan voert (...). Maar voor een schrijver
als Meijsing is aan uitstel niet te ontkomen; vanuit Venetië wil hij ‘uit intrinsiek
literaire noodzaak’ een aantal ‘vurige brieven’ schrijven: ‘Venetiaanse brieven zoals
van Rolfe en Durrell - bestaande uit allerlei eventueel gefingeerde uitspattingen en
wellustige wreedheden, om me onder te dompelen in iets dat reeds lang op sterven
ligt, rotting, ratten, rioolwater, om door mij te verwijderen van wat mij het liefst is
dieper in Uw raadsel te kunnen doordringen, om in het aangezicht van de
schitterendste kunsttempels de passie de vrije teugel te laten.’ Een auteur die zich
laat indelen bij het romantisch-decadent classicisme - getuige het citaat hierboven
terecht - kan letterlijk en figuurlijk niet om Venetië heen. Dit laatste wordt
weerspiegeld in de wijze van presentatie, van ‘structuur’, van de brieven. Het
reisverslag bestaat uit vijf afdelingen; in de eerste twee de tocht (met de Déesse) via
Merano, Gardone di sopra (waar het met antiek & curiosa volgepropte ‘Vittoriale’
van D'Annunzio een treffende beschrijving krijgt) en Mantova (dat wat al te zwierige
krullen aan Meijsings geest en pen ontlokt) naar Venetië. De derde afdeling opent
met een brief van slechts één regel: ‘Venetië, 16 januari 1977. Hier ben ik in Venetië,
hier houd ik het geen middag uit.’ De reiziger vlucht, ‘verstikt door tranen van
teleurstelling’, naar Padova, waar hij bedenkt, in het voetspoor van Huysmans, dat
reizen in de verbeelding, in de geest dient te gebeuren: ‘Wat heeft het voor zin mijzelf
vies en moe te maken, terwijl zo'n voorbeeldige faculteit het feilloost werkt in de
schone afgeslotenheid van lakens, door boeken afgeschermd tegen de noodlottige
barbarij van de heksenketel die de wereld is.’ Très fort. Maar na een maand waagt
hij een tweede poging, ‘een laatste krachtsinspanning’, nu per spoor - de betere
manier om de stad in het water te benaderen. De vijfde afdeling bevat dan de eigenlijke
‘Venetiaanse brieven’.
‘Ik heb de zon zien opkomen en ondergaan boven de Lagune’, dat is de terugkerende
zin in de laatste brieven. Ondanks, of beter in Meijsings kunstopvatting, dank zij het
feit dat Venetië niet werkelijk bestaat en leeft, ‘dat het niets meer (is) dan de
schilderijen die ervan gemaakt zijn’, dan de boeken die erover geschreven zijn, dat
het een decor is, een symbool, een stad van herinneringen, komt Meijsing hier tot
zijn mooiste proza - melancholiek en lyrisch. Dwalend door de kunstmatige stad, in
de voetsporen van de kommervolle Frederick Rolfe (van wie hij de roman Hadrianus
VII vertaalde), verlangend naar het onbereikbare: ‘de besloten tuinen. Elke ommuurde
tuin is een allegorie van de geest’, voelt hij dat hij niet meer terug kan naar zijn oude
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bestaan, dat hij ‘te diep’ is gegaan. Aan zijn aanbedene ‘U’ is hij ontgroeid: ‘de trouw
is het hoogste goed, zowel aan de ideeën als aan de schoonheid, waarmee ik U niet
langer mag substitueren’. Zijn laatste brief, geschreven terwijl aanhoudende regen
de stad lijkt te doen zinken, eindigt op een wijze die ik voor dit type literatuur als
bijna subliem houdt: ‘Wat mijzelf betreft: ik heb het al gezegd. De kaarsen voor de
idolen en standbeelden blaas ik nu uit, en met hun walmende rook omhul ik mij om
me verder aan het gezicht te onttrekken. Het labyrinth, nog wat dwaalsporen, vluchtige
momenten van hevig beleefde pracht, de cultus ontmaskerd. De pijn behoud ik evenwel
aan mezelf voor, waarover ik niet spreken kan. Wees niet teleurgesteld: de herinnering
heeft haar gestalte, zoals in deze stad, het water stijgt niet snel. (Laat varen Uw
kuisheid, verspil Uw schaamte maar niet Uw smaak) Adieu, ik schrijf niet meer.’ Dat
is de toon van Erwin, Meijsings op tweeëntwintigjarige leeftijd door ‘eigen hand’
gestorven held en alter-ego, aan wiens nalatenschap hij nog immer voortschrijft.
Het tweede en grootste deel van deze uitgave is voor de ‘Calabrese dagboeken’:
het verslag van twee reizen (met een koffer vol boeken over de streek) in 1978 en
1979 door Calabrië, het diepe, achtergebleven zuiden van Italië, ‘slechts’ door de
Ionische zee van Griekenland gescheiden. ‘Landschappen bestaan alleen in de
herinnering’: Meijsing schetst in zijn dagboek een literair landschap waartegen ik
op sommige plaatsen hetzelfde bezwaar heb als tegen passages uit de ‘Venetiaanse
brieven’ - een te ‘stilstaande’ beschrijvingskunst,
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een te uitvoerige etalering van boekenwijsheid, al weet hij toch iedere keer door
persoonlijke interpretaties en invlechting van anekdotes op het juiste moment het
werkelijk ‘dode’ punt te vermijden. Zo blijft het amusant pedant.

Joyce & Co

De vierde en vijfde afdeling bevatten het boeiendste materiaal. Meijsing is terug
aan het Ionische strand waar hij in voorbije jaren zo vaak in gedachten vertoefde en
verkeerde temidden van de filosofen: ‘In mijn verbeelding begreep ik alles; hoorde
de muziek der sferen zoals verteld wordt van Pythagoras (...): mijn ziel hoorde deze
muziek en kwam ervan onder de indruk; ik dacht dat zij onbewust een hogere
rekenkunde uitvoerde; ik stemde mijzelf zonder het te weten.’ Vooral de
dagboekbladen geschreven in Crotone zijn intrigerend: in deze stad evoceert Meijsing
in een meeslepende stijl de aanwezigheid van de magische en mythische Pythagoras,
de man van wie gezegd wordt dat hij de numerieke verhoudingen vond die de
intervallen van de toonladder bepalen en die een getallenleer formuleerde, die de
kosmos bijeenhoudt en definieert (structuurprincipes waarop Erwin en Michaël van
Mander zijn gebaseerd). Pythagaros van wie gezegd wordt dat hij een afdaling, een
katabasis in de Hades volvoerde - voor Meijsing is dát de metafoor voor wat hij in
leven en literatuur wil bereiken. Erwin Garden moest sterven opdat zijn schepper
hem tot een onsterfelijk beeld in literatuur kon maken. ‘Terug, en verder omlaag in
de diepte’, een katabasis in de onderaardse geschiedenis van een versteende tijd, dat
is Meijsings devies voor het schijven van zijn hermetische, maniëristische literatuur.
In dit verband moet mij een zwaarwegend terzijde van het hart: de dwingende
verhandeling over Pythagoras lijkt zó uit Mulisch' essays en filosofisch werk
afkomstig - en wat te denken van Meijsings fascinatie voor de Venetiaanse
‘geconcludeerde tuinen’? Het is daarom onbegrijpelijk dat Meijsing in een recent
interview in de Haagse Post (11-9-1982) Mulisch afdoet als een schrijver van ‘op
de middelbare school afgestemde boeken’. Zo'n uitspraak stelt Meijsings zicht op
verwante auteurs in een wat groezelig daglicht - eens te meer bewijst hij ermee dat
schrijvers moeten werken: lezen & schrijven, in plaats van over elkaar te babbelen
tegen journalisten.
Het dagboek eindigt in Brindisi, de stad van waaruit Vergilius een mislukte poging
deed naar Griekenland over te steken; de stad waar hij stierf. De aanhef van de ‘Coda’,
het besluit, komt uit het begin van de Aeneis: ‘Fato profugus’ - balling door het lot.
Ook Meijsing voelt zich een balling; een balling in taal, in literatuur. De taal, het
woord, maakt niet de werkelijkheid, maar ‘het lichaam, de lust, de gedachte en de
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herinnering (kunnen) zich zelf ontstijgen door verwoord te worden’. Het soms bijna
wanhopig streven blijft, evenals bij de symbolisten, het onzegbare te benaderen door de vorm, door ‘artistieke structuren’. Meijsings slotregels zijn wederom van
grote, niet alleen melancholische kracht: ‘Het doet er niet toe wat ik wil, wie ik wil,
waarheen of waartoe: het blijft altijd mijn woord. Of ik nu aankom, of afdaal, of
afwacht of terugkeer, of dat het mijn plan is te zwijgen: ik kan het in laatste instantie
niet vasthouden; ongrijpbaar en onuitspreekbaar zijn mijn laatste woorden, de taal
voorbij.’
Hoewel het in deze context banaal is (‘Die man sprak over geld,’ zei Leopold ooit
ontsteld na een bezoek van Boutens), hoop ik dat ondanks de forse prijs deze bundel
brieven en dagboeken Joyce & Co (collectief of niet) in staat stelt dat gróte boek te
voltooien. WIP III. Of, zoals ‘buitenstaander’ Frans V. in de Werkbrieven het collectief
ooit toevoegde: ‘Jongens niet tobben, hard werken’.
■
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De open verzamelingen van Hillenius
Poëzie die de onrust wil bewaren
De onrust bewaren door D. Hillenius Uitgever: De Arbeiderspers, 65 p.,
f26,50
Herman de Coninck
Zolang Dick Hillenius zijn gedichten onderbracht in essayistische boeken zoals Het
romantisch mechaniek of Tegen het vegetarisme, vond ik ze aardig, omdat ze
ontregelend werkten. Wie drukt nu gedichten af, naast serieuze essays? Hillenius.
En hij illustreerde daarmee vormelijk, wat de essays ook inhoudelijk mededeelden:
dat een waarneming belangrijker was dan een conclusie, en dat je daarbij geen
grenzen, genres, vakgebieden moest respecteren. Vorm en inhoud van de essayboeken
waren dan ook één, juist omdat er ook notitie-achtige gedichten in stonden.
Zodra Hillenius echter zijn gedichten in afzonderlijke boekjes ging publiceren, kocht
ik ze nog wel omdat zijn titels me zo sympathiek waren (Uit groeiende onwil om
ooit nog ergens in veiligheid aan te komen bij voorbeeld), maar nu ze zich zo
nadrukkelijk als poëzie presenteerden, leken ze dat minder en minder.
Vorm bleken ze bij voorbeeld nog nauwelijks te hebben, tenzij je vorm zou noemen
wat Hillenius in Een klein apparaat tegen de rechtlijnigheid (ook weer zo'n mooie
titel) al aanduidde: ‘het veelvuldig gebruik van en /onderstreept de poging van de
dichter/zoveel mogelijk en/zo verschillend mogelijk/in kleine vorm te vatten’.
Sindsdien is de vorm van Hillenius het ongestructureerde. Een moedwillige
onafheid, een nonchalante nevenschikking, een slordig werkwoordloosheid, een
weglatingsproces dat de lezer, minder astmatisch dan de dichter, maar zelf moet
opvullen, een soort morse dat vaak ‘morsig’ van onnauwkeurigheid wordt.
Is deze poëzie te eenvoudig?
Nee, alleen in zijn beste gedichten is Hillenius dat, dus een nadeel kan het nooit
zijn. Hillenius' poëzie is niet erg ingewikkeld, maar toch ook weer niet eenvoudig
genoeg. Eenvoud is namelijk een deugd die niet werkt als je er maar een beetje van
hebt. (Voor ingewikkeldheid ligt dat anders.) Op z'n best is Hillenius in een gedichtje
als ‘Geluk’. Het staat op pag. 28 van zijn nieuwe bundel, dus heeft de lezer al
voldoende kunnen wennen aan Hillenius' gehakt-stro-Nederlands om er niet meer
door gehinderd te worden:
Tweemaal gezegend
kan dat?
Jaren geleden op zee zag ik een walvis
en was buitenmate gelukkig
Vandaag zag ik hem weer
Geen weemoed om de vorige keer
om de jaren die voorbij
Tweemaal gezegend

In zijn eerste en laatste regel geeft dit gedicht de vraag én het antwoord, en is daarmee
mooi rond - echter niet zonder ándere vragen te stellen. De eerste andere vraag is:
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moet dat niet driemaal gezegend zijn? (Altijd leuk als een bêtadichter zich vertelt.)
Eénmaal voor de eerste walvis, éénmaal voor de tweede, en éénmaal voor het gebrek
aan weemoed waarmee dit mag gebeuren? De tweede vraag is flauw: zou de
voorlaatste zin niet veel eenvoudiger (toch weer een tekort aan eenvoud, in plaats
van een teveel) kunnen luiden ‘om de voorbije jaren’? Moet een gedicht per se onaf
zijn?

Eenvoud
De derde vraag is de boeiendste en bewijst dat een gedicht geen dubbele bodems en
gezochte gelaagdheden hoeft te hebben om te intrigeren: wat is dat voor een soort
geluk, zo helemaal zonder weemoed? Kan dat wel? Dit is een vraag waar ik langer
mee bezig kan zijn dan met de vraag: wat bedoelt de dichter hier eigenlijk? Veel écht
eenvoudige poëzie stelt trouwens voortdurend dit soort vragen. Om het bij deze
bundel te houden, bij voorbeeld ook het gedicht.
De kunst is
zichzelf te spannen tot snaren
een bos zijn, een veld
onder storm, regen
bespeeld worden
leeg durven
achterblijven

Peter Zonderland zegt hierover in De Volkskrant - ik kan nu eenmaal moeilijk doen
alsof ik zijn recensie niet gelezen heb - ‘Door de eenvoudige constructie krijgen de
gedichten iets anecdotisch en ontbreekt het ze aan gelaagdheid. Ze zijn daardoor
soms bijna mededelingen of aforismen in poëtische taal.’ En dan volgt een dubbele
punt, en vervolgens bovenstaand gedicht: de opmerking slaat dus duidelijk dààrop.
En Zonderland vervolgt: ‘De lezer hoeft weinig moeite te doen om zich een gedicht
als dit eigen te maken. Het heeft niet meer te vertellen dan het in eerste instantie
zegt.’
Ik twijfel daaraan. Hoef ik weinig moeite te doen om mij dit gedicht eigen te
maken? Ik kan het lezen en al na eerste lezing vaststellen dat het zegt wat het zegt.
Maar daarmee heb ik het me nog niet eigen gemaakt. Voor moeilijker gedichten heb
ik drie, vier lezingen nodig, laten we zeggen: tien minuten, tegenover één minuut
voor Hillenius. Maar met die ene minuut kan ik dan weer een avond verder, me
vragen stellend als daar zijn: een veld zijn onder storm, is dat dan een verdienste?
Bespeeld durven worden, alles maar laten gebeuren, die oeverloze passiviteit, is daar
durf voor nodig? Is dat niet wat iedereen doet? Leeg achterblijven, is dat een kunst?
Is dat niet wat mijn zoon van twaalf na elk Veronica-programma doet? Nee, niet die
leegte wordt bedoeld, maar welke dán? Het zal er wel mee te maken hebben dat een
goed aforisme altijd meer vraagtekens stelt dan er, zo te zien, uitroeptekens achter
staan.

Lui
Anderzijds schrijft Hillenius, meer dan mij lief is, een poëzie waarvoor de lezer wél
moeite moet doen, die je drie keer moet lezen om te beseffen dat het toch maar
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disparate indrukken blijven. Om het in wiskundige termen te zeggen: ik hou van
gedichten die een optelsom geven. Als je alle regels bij elkaar optelt, kom je tot een
som die meer is dan de afzonderlijke indrukken. Hillenius' gedichten leunen meer
aan bij de moderne wiskunde, voor zover ik die, zoonsgewijs nog maar in het eerste
jaar middelbaar zittende, kan volgen: het zijn open verzamelingen. Soms hangt een
slot - de optelsom - er zo maar aan vast, zonder iets toe te voegen, zoals: ‘toch heb
ik dit beleefd/en de sporen die onuitwisbaar zijn/zal ik telkens herlezen’. Het gaat
dan wel over een in geologische termen uitgedrukte verhouding, een hij die met zijn
gebergten probeert in de nabijheid van een zij (een zon, een komeet?) te komen. Maar
wát heeft hij beleefd? Het voorgaande. En wat zijn die onuitwisbare sporen? Ik had
nog geen enkele regel onthouden, en Hillenius spreekt hier zelf al van
onuitwisbaarheid. Ik moet inderdaad veel moeite doen om mij zo'n slotstrofe eigen
te maken, maar dat pleit niet voor die slotstrofe.

D. Hillenius

Ik ben namelijk een luie lezer, in die zin dat ik vind dat de dichter zijn werk moet
doen. Pas als ik gewaar word dat hij dat inderdaad gedaan heeft, ben ik bereid zelf
de rest van het werk op te knappen. Nogal wat gedichten van Hillenius zijn résumés
van wat een gedicht zou moeten zijn. Hints. Vluchtige notities, om ooit eens gedichten
van te maken. Vaak had ik de indruk dat ik, als ik zijn boodschappenlijstjes maar
eens zou parafraseren, als ik van zijn trefwoordenstijl maar
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eens echte zinnen zou maken, tot betere poëzie zou komen. Dat is een indruk die een
dichter zijn criticus nooit geven mag: dat de laatste het beter zou kunnen. Natuurlijk,
Hillenius' werkmateriaal is uitstekend. Maar ik voel me minder een luie lezer, dan
dat ik hém een luie dichter vind. Het is zo iets als een koppelrit, waarbij renners hun
ploegmaat moeten afduwen. De renner is de dichter, de ploegmaat de lezer. Maar
om het zo ver mogelijk te brengen, moet de eerste de tweede met zo'n overtuigend
vertoon van klasse lanceren, dat de tweede wel verplicht is om op ‘de lancée’ door
te gaan. Hillenius duwt mij vaak af met de mededeling: doe jij het nu maar zelf.
Hillenius kan ook vaag zijn. De splijtzaamheid der dingen’, wat is dat? Als hij het
over ‘een geur’ heeft, vraag ik me af: welke geur? Als hij inspiratie vergelijkt met
‘een zin uit een gesprek gevallen’ vraag ik: welke zin? Als hij vervolgt met ‘een rest
leesbaar van een versleten brief’ vraag ik a) waarom mag dat niet zijn ‘een leesbare
rest van een versleten brief’ en b) welke rest? Als hij het drieledig maakt door de
toevoeging ‘of boven komen drijven uit een verhaal’, is mjn vraag: uit wélk verhaal?
Geef eens voorbeelden, Hillenius? Al die dingen geven hem ‘voltooiingslust/begin
van een gedicht’.
Het lijkt wel zelfkritiek: voltooi het dan inderdaad eens. En als Hillenius al eens
concreet is, is dat vaak te privé om er iets aan te hebben. ‘In de avond steeds meer/geur
van ontbindende eiwitten’: in welk laboratorium kan ik a.u.b. eens gaan ruiken wat
de dichter hier bedoelt? Als hij onrust typeert als een ‘aanvretende vos onder mijn
hemd’, kan ik daar hooguit uit afleiden dat Hillenius weinig modieus-strakke hemden
draagt, maar waarom zou er voor hetzelfde geld geen krokodil onder kunnen?
Nee, in beelden is Hillenius niet op zijn best. Jammer, want de keren dat hij er
toch in slaagt, levert dat meteen relatieve hoogtepunten op, zoals:
twee lieve hoeren hielpen de oude boer
zij vroegen geld maar 't was met liefde
en zorg en vakkennis
dat zij hem uitkleedden
streelden, zweven lieten
over zijn eigen land
dat hij zo nog niet kende

■

Blauwbaard en reus
Vier niet eerder gepubliceerde verhalen van Vestdijk
Blauwbaard en reus door S. Vestdijk Bibliofiele editie, 57 p., in een oplage
van 175 ex., waarvan 50 ex. in leer en schuifdoos (f320, -) en 125 ex. in
linnen (f195, -) Uitgever: Cornamona Pers, Rubensstraat 58 hs, 1077 MV
Amsterdam
Doeschka Meijsing
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Op 9 april 1932 schreef Menno ter Braak aan zijn vriend Du Perron: ‘Vestdijk is
werkelijk onze grootste trouvaille.’ Daarmee gaf Ter Braak een compliment aan Du
Perron, omdat de laatste Simon Vestdijk ‘ontdekt’ had voor het tijdschrift Forum.
In januari 1933 is de toon van Ter Braak in de brief voor zijn doen ongewoon lyrisch:
‘Gisteravond bij Vestdijk vertoefd. Ik voorspel de gekste (= beste) dingen van dien
man voor 1933! Hij heeft in een paar weken geschreven: een meesterlijke novelle
van 65 pag. De Oubliette. Een korte novelle Een Twee Drie Vier Vijf, ook heel goed,
al lijkt mij de invloed van Joyce wat erg merkbaar; drie panoptica (...); een bijzonder
goed essay van 25 pag. over Luke Havergal. Hij gaat vandaag aan een roman
beginnen en heeft plannen voor vijf andere, alle even fascineerend. Over een jaar is
Vestdijk, of Nederland is werkelijk volkomen blind en doof, een figuur van de eerste
grootte.’
Vestdijk was, vierendertig jaar oud, bezig aan, in volgorde: Kind tussen vier
vrouwen, Meneer Vissers hellevaart, Terug tot Ina Damman en Else Böhler, Duits
dienstmeisje. Simultaan schrijven, noemen ze dat bij de Hoogovens. Het mocht niet
in 1933 zijn dat Nederland de doof- en blindheid kon laten varen, maar in 1934 toen
Vestdijks eerste roman Terug tot Ina Damman verscheen. En Nederland moest tot
1972 wachten op de publikatie van Kind tussen vier vrouwen, een jaar na de dood
van de schrijver. In die tussenliggende zevenendertig jaar heeft Simon Vestdijk naar
ik schat een zestig boeken geschreven: essays, gedichten, romans. Men rekene uit
hoeveel dat er per jaar geweest zijn.
W.F. Hermans' oordeel over deze ‘duivelskunstenaar’ viel enigszins anders uit dan
dat van Ter Braak. Toen Hermans in een interview gevraagd werd naar zijn opinie
over Vestdijk, zei hij: wacht even, dook in zijn aktetas om er een papiertje uit te
diepen en las toen triomfantelijk voor: die man schrijft niet, die kletst je de oren van
het hoofd!
Er zijn met die rond de zestig boeken van Vestdijk veel opinies over Vestdijk
mogelijk. Onlangs velde Joyce & Co. in de HP het oordeel dat Vestdijks stijl niet
deugt. Inderdaad - soms lijken hele gedeeltes van zijn werk met de stofzuigerslang
geschreven. (Dat kan ook niet anders als je weet dat Vestdijk schreef met de stofzuiger
lawaai makend naast zich - om het blaffen van een buurhondje niet te horen dat hem
uit zijn concentratie haalde.)
Vestdijk is een schrijver die soms tot de merkwaardigste beschrijvingen van mensen
vervalt. In Een Alpenroman wordt de kelnerin Anna Brandner voor het eerst
beschreven: ‘Zij liep niet onsierlijk, toch met iets marionetachtig trappelends.’ Hoe
moet ik me dat voorstellen? Charlie Chaplin? Anna Brandner als Charlie Chaplin???
Een schrijver die zijn thema's soms ondersneeuwt in beschrijvingskunst. Ik kan
in De held van Temesa geeuwend en met dichte ogen door de steden van Magna
Graecia lopen zonder te verdwalen, maar als ik het thema wil vinden - de overgang
van de oude goden naar nieuwe goden - dan moet ik goed zoeken.
Een man die soms één vondst - een oude mottige leeuw in de straten van Venetië
in De leeuw en zijn huid - uitsmeert tot een broddellap. Een man die soms vrouwen
ontwerpt die ik nog voor geen duizend gulden op de thee zou willen hebben.
Zo zou ik nog even door kunnen gaan, ware het niet dat al die dingen gezegd
kunnen worden zonder iets af te doen aan het feit dat Vestdijk als prozaïst en dichter
op grote, grote hoogte torent in het Nederlandse schrijverslandschap. Op zoek naar
oorzaken voor zo iets ongerijmds kom ik op - het kan ingeruild worden voor iets
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beters, hoor, iets wetenschappelijkers - de mateloze bezetenheid van Vestdijk als
schrijver. De man was bezeten, niet van één thema, maar van wel honderd, en liefst
van allemaal tegelijkertijd. Hij was bezeten van landschappen en steden, van
beschrijvingen en psychologie, van astrologie, historie en muziek. En daarbij had
hij één groot voordeel aan zijn kant: hij kon denken. Die bezetenheid en die
verbluffende en originele intelligentie maken al zijn romans, de beste en de minder
goede, onontkoombaar. Ze dwingen en stuwen naar het einde en het is niet voor niets
dat Vestdijks eindzinnen adembenemend zijn. Ze vatten niet samen, ze laten niet
open, nee, ze halen het deksel af van een diepe put waaruit een echo naar boven komt
die ‘verminderd is in zwaarte en verdriet, schaamte en medelijden’. (Het glinsterend
pantser). Het lezen van Vestdijk geeft je niet het gevoel van: zo is het, de man heeft
het gezien, maar het gevoel dat je altijd zult lopen langs het randje van een afgrond
waarin het héél lang vallen is.

Wreedheid
In 1933, het jaar waarvoor Ter Braak Vestdijk een grote toekomst voorspelde, schreef
Vestdijk niet alleen aan zijn romans. Tussendoor vond hij ook nog tijd om enige
korte verhalen te schrijven. Sommige daarvan zijn al in bundels gepubliceerd. Nu
zijn er vier ongepubliceerde verhalen uit de nalatenschap bij Cornamona Pers
verschenen, helaas maar in een oplage van 175 exemplaren, want de Stichting
Administratiekantoor Auteursrechten S. Vestdijk, Doorn wil het kennelijk een beetje
chic houden. Ik vind dat jammer, want er zijn veel meer Vestdijk-liefhebbers in het
land dan dat handjevol dat in de Vestdijkkring zit en dat zich natuurlijk meteen op
de 175 exemplaren zal storten om er vervolgens onleesbare stukken in de
Vestdijkkroniek over te schrijven.
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Het bundeltje heet naar het titelverhaal Blauwbaard en Reus, waarin de geschiedenis
van de kindermoordenaar Gilles de Retz verteld wordt: ‘...een zeer veelzijdige
persoonlijkheid: dapper veldheer, verfijnd kunstminnaar, alchimist en moordenaar,
een persoonlijkheid, waarvan het uiterlijk mogelijk in de Blauwbaardverhalen is
overgegaan, doch die in andere opzichten veel meer doet denken aan de reus van
Klein Duimpje.’ Dit eerste verhaal is het minste van de vier, het doet denken aan een
vingeroefening, noch het blauwbaardmotief, noch het kleinduimpje-motief is echt
uitgewerkt. Het is in de aandacht voor deze historische figuur eerder een opmaat
voor wat in de andere drie verhalen duidelijk naar voren komt: wreedheid.

Jennen
In het verhaal Joejie wordt een huwelijk beschreven waarin de man en de vrouw
elkaar zo ongenadig pesten dat er alleen maar de grootste rampen kunnen gebeuren.
Ze blijven bij elkaar omdat de man een kind wil, wat de vrouw weer absoluut niet
wil, zo heb je altijd wel een reden om elkaar tot de dood toe te jennen. De hoofdrol
is weggelegd voor het kind van de buren Joejie, wiens stemmetje voortdurend over
de heg te horen is, maar die ze nooit te zien krijgen. Joejie is de inzet van het kat en
muis-spel dat de twee echtgenoten met elkaar spelen. Dat de laatste kaart in dat spel
een tragische zwartepiet blijkt, is door Vestdijk knap met spanning opgebouwd.
De hond met de cocotteogen begint gezellig op een winteravond rond de ‘snorrende
kolenkachel in de lege gelagkamer’, waar drie vrienden de avond doorbrengen. ‘Het
duurde niet lang of wij begonnen spookhistories te vertellen.’
Maar al gauw wordt het gesprek theoretisch: ‘Stel dat het níét waait, en die deur
gaat open, en er staat niemand achter, en jij wordt bang - ik niet - dan is dat omdat
je al bang bént. Het spook maakt gebruik van je angst.’ Er volgt een fiks staaltje
dialectisch geredeneer over de angst. En dan komt een eenzame man bij hun tafeltje
zitten en vertelt een waar spookverhaal. Als de man vertrokken is, lachen de vrienden
het verhaal weg... en lachen het het volgend moment niet meer weg, maar verstarren
van angst. Het was een wreed verhaal, wat de eenzame man vertelde.

Geestig
In het laatste verhaal Het badpoppetje is Vestdijk het best op dreef met wreedheid
en angst. ‘De verdachte man van de badplaats... droomde’ begint het - en dan volgt
er een huiveringwekkende nachtmerrie van een naaktloper die voor dat naaktlopen
op een Jeroen Bosch-achtige manier gestraft wordt. Het is niet leuk om zo te dromen.
Toch komt in dit vroege verhaal al een eigenaardigheid van Vestdijk naar voren, die
later in zijn boeken vele malen herhaald zal worden. De naaktloper komt op zijn pad
door het bos een oude vrouw bij een boerenhuisje tegen, aan wie hij de weg vraagt.
De beschrijving van hoe die vrouw de weg wijst is zo vermakelijk, dat het weer
herinnert aan hoe vaak Vestdijk geestig is.
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Voordat de dromende man door de Jeroen Bosch taferelen opgeslokt wordt, ontwaakt
hij, kleedt zich aan en maakt zich op om in de duinen zijn favoriete en verboden
sport te bedrijven: zich naakt te vertonen aan jonge meisjes. Hij gaat naar buiten. En
dan volgt er opnieuw een klemmende eindzin: ‘Maar toen hij bij het hek gekomen
was, merkte hij, dat hij niet durfde. Hij opende het hek, en durfde toch.’
Het badpoppetje is geschreven op 16/17 oktober 1936. Vestdijk publiceerde dat
jaar zijn derde boek, Meneer Vissers hellevaart, het boek dat hij vóór Terug tot Ina
Damman en Else Böhler geschreven had, maar dat drie jaar lang in de la moest blijven
liggen.
Hij stond aan het begin van een oeuvre. Een onbegrijpelijk oeuvre van grote en
eenzame klasse, merkte dat hij niet durfde, en durfde toch.
■

S. Vestdijk

Alle registers open
Het oorverdovende effect van Louis Ferrons roman
Hoor mijn lied, Violetta door Louis Ferron Uitgever: De Bezige Bij, 236
p., f29,50
Jacques Kruithof
De nieuwe roman van Louis Ferron, zijn achtste al weer sinds 1974, ontleent zijn
titel aan de tango ‘Hör mein Lied, Violetta’, die geloof ik van Malando is. De
hoofdpersoon zingt hem luidkeels terwijl hij, einde 1944, met blote handen een pas
gewurgde hond staat te slachten. Wanneer hij met zijn buit terugkeert, moet hij
toezien hoe zijn vrouw door een stuk of veertig Duitse soldaten wordt verkracht. Het
is duidelijk: Ferron is weer buitengewoon op dreef.
De toonzetting van dit boek wordt al aangegeven door de vele aanhalingen uit het
Oude Testament: opgewekte bijbelboeken als Job, Prediker en Jeremia, de psalmen
35 en 88, en nog het een en ander. Dit is een roman over de mestvaalt, de oorlog, de
vergeefsheid; een klaaglied van een anti-held in het kwadraat.
Alles wat eerder over deze onderwerpen geschreven is, lijkt hier overtroffen te
moeten worden. Odo van Cluny heeft rond het jaar 900 beweerd: ‘de bevalligheid
bestaat in slijm en bloed, in vocht en gal. Als toch iemand bedenkt, wat er in de
neusgaten, en wat er in de keel en wat er in de buik verborgen is, zal hij steeds vuil
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vinden. En als wij zelfs niet met de vingertoppen slijm of drek kunnen aanraken, hoe
kunnen wij dan begeren, de drekbuidel zelf te omhelzen?’
Bij Ferron gaat het over niets anders dan ‘drekbuidels’ die elkaar omhelzen, dwars
zitten of naar het leven staan, en die vooral op bijna elke bladzijde leeglopen. ‘De
aarde een tranendal? Een open riool!’ meent de ik-figuur, en zijn relaas doet daar
weinig voor onder.
Deze verteller, Charles Rethel geheten, munt uit in zulke apodictische
bewoordingen, waar zelfs abt Odo van zou hebben opgekeken. Hij ziet ‘een generatie
verwekt tussen de ene defecatie en de andere’. Vrolijk verkondigt hij: ‘de mens is
geboren om onder het zwijn gesteld te worden’. En tegenwoordig is het al heel erg:
‘Ah, deze bandeloze tijd; de stront sijpelt vanachter het behang vandaan.’ Nu belandt
Rethel een keer werkelijk in een ton met uitwerpselen, in een Duitse cel, dus zo
vreemd is het niet dat hij zich beschouwt als ‘uit het aarsgat van de geschiedenis
getrokken’. In zijn verhaal hebben we te maken met wat ik nu maar noem: een geval
van koprofonie.

Riool
Iemand die de wereld opvat als een Cloaca Maxima zal waarschijnlijk geen behoefte
hebben aan subtiele vertelwijzen en formuleringen. Rethel althans drukt zich
hoofdzakelijk in hyperbolen uit. De mooiste vloeien hem uit de mond als het over
zijn vrouw Martha gaat. Op bezoek bij Rethels hospita: ‘Martha's lach klonk werkelijk
onbeschaafd, de muren schrokken zich dood, het behang kwam spontaan naar
beneden. De oude juffrouw Rienstra kreeg een stuk kalk op haar kop.’ En met een
stel NSB'ers op bezoek: hun vrouwen zaten inmiddels aan de advocaat. Nogal hevig.
De pudding gulpte langs hun kin, in hun boezems, hun bustehouders kraakten ervan.’
Ook waar er geen slapstick aan te pas komt, druipen
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de beelden, beschrijvingen en voorstelling van zaken van de lichaamssappen, en
gedurig bedient de verteller zich van grote woorden en overdrijvingen. De volumeknop
blijft pagina na pagina op maximum staan.
Rethel zit in een soort monderlinge vertelsituatie (waar zijn verleden als leraar
Duits mee van doen heeft), maar hij praat vooral voor zich zelf als gehoor. De
aanleiding tot zijn verhaal is een bezoek van zijn dochter Elsa, die komt melden dat
ze zwanger is. Dan is Retgel, op zijn zeventigste, een gemelijke oude man, die alleen
woont en zich meestal terugtrekt in zijn schuur, waar hij een verzameling heeft
aangelegd: ‘de resten van de eeuwenoude vooscultuur zoals dit zich in dit park heeft
afgespeeld’, op zijn wandelingen in een boodschappentas vergaard. Bovendien zit
hij er vaak met zijn hoofd in de ombouw van een televisietoestel: hij maakt zijn eigen
programma's.
Deze zonderling, met lak aan alles behalve het eigen hachje, blikt terug op zijn
leven. Arme jeugd, studie, lesgeven, huwelijk met een ambitieuze juffrouw,
‘courtisane uit de volksklasse’, om met zijn stadgenoot Busken Huet te spreken,
opportunistisch lidmaatschap van de NSB, een dochter, die Rethel uit het oog verliest
nadat hij, tegen het einde van de oorlog, op de vlucht is geslagen, en in het
pandemonium verzeild raakt. In 1945 veroordeeld, later weer als leraar aan de slag
gekomen, en ook Elsa vindt hij terug. Gepensioneerd, weduwnaar, zonderling, en
dan nu verteller geworden. Misschien geen riool, of zelfs maar een modderpoel, maar
dan toch een troebel leven, een geprolongeerd échec. Dat het residu van dit bestaan
wordt gevormd door een hoop reactionaire denkbeelden en sentimenten, ligt voor
de hand.

Uitsluitend helden
Of het allemaal waar is, staat overigens nog te bezien. Rethel is, zoals dat heet, van
zijn eerste leugen niet gebarsten, en hij komt daar bij herhaling rond voor uit. De
geloofwaardigheid van zijn verhaal en van zijn opvattingen is daar uiteraard niet bij
gebaat, en Rethel probeert ook niet te overtuigen. Hij is, om in stijl te blijven, een
mopperkont die zijn slechte humeuren afscheidt. Als hij zegt: ‘zo ik iets in mijn leven
geweest ben dan is het kenner van alle soorten rot en bederf’, kan hij gelijk hebben,
maar meent zo iemand: ‘er is geen beschaving meer’, dan wordt het op slag onwaar.
De lezer leert Rethel in het bijzonder kennen door zijn houding tegenover zijn
vrouw, en enkele andere antagonisten. Van de laatste geeft hij ergens een opsomming:
‘uitsluitend helden’. Een paar Duitsers, een rechtse verzetsman, een sociaal-democraat
en een communist vertegenwoordigen de belangrijkste pluimages, maar van hun zelf
aangemeten heldendom blijft geen draad heel. De vooraanstaande communist heet
overigens De Groot, en treedt met welgevallen, zo niet wellust, op in travestie.
En dan natuurlijk Martha, een van die ‘vrouwen naast wie hun mannen verbleken
tot schimmen’. De beschrijvingen van haar lichaam, fysieke processen en uiteindelijk
verval tarten iedere verbeelding. Met Rethel vormt ze een uitgezocht paar voor zo'n
ouderwetse prentbriefkaart met groeten uit deze of gene badplaats.
Vermelding verdient nog dat de hoofdfiguur niet slechts de bijbel en Ernst Jünger
kent, dat hoort bij zijn vak, maar ook Lucebert gelezen heeft, en eens een toneelstuk
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is gaan zien dat wordt opgevoerd in De keisnijder van Fichtenwald, door Louis
Ferron. Van deze schrijver zijn we zo'n spel van verwijzingen gewend, maar Hoor
mijn lied, Violetta is minder een ‘literaire’ roman dan zijn voorgangers, die zich in
hoge mate als een commentaar op de Duitse literatuur van de negentiende eeuw lieten
lezen.
De vraag rijst dan, of dit boek op eigen benen kan staan. Wat mij betreft, heeft het
een paar dingen tegen zich. Om te beginnen dat de verteller steeds zo'n keel opzet:
alle registers open, het lijkt wel een Nederlandse acteur. Al in het begin verzucht hij:
‘de fut is er uit. De weerzin en de haat zijn tot routine geworden, ze voeden de woede
niet meer. Ik teer op stompzinnig gemijmer.’ De lezer kan dat bezwaarlijk
tegenspreken. In deze, aus einem Guss vertelde tekst ontbreken de rustpunten die
ook het geheugen nodig heeft. Altijd ‘hard’ en ‘heavy’ of hoe het heten mag, verdooft
het gehoor, in plaats van het te scherpen.

Nasmaak
Dat oorverdovende effect heeft Hoor mijn lied, Violetta met sommige van Ferrons
vorige boeken gemeen, en zo langzamerhand wordt het, geloof ik, een bezwaar. Ik
zal niet gauw van een schrijver verlangen dat hij zich onophoudelijk ‘vernieuwt’,
zoals het recensentencliché wil, maar telkens koketteren met het Kwade, iedere dag
vlees noch vis op tafel, wordt vroeg of laat te veel van het goede. Gaat daar ook nog
steeds dezelfde lawaaisaus overheen, dan rest hoogstens een bittere nasmaak.
Het boek stevent op een ontknoping af: in het slothoofdstuk blijkt, voor zover
Rethel nog uit zijn eigen hersenspinsels wijs kan worden, dat de zwangere Elsa niet
het dochtertje uit de oorlogsjaren is, maar een naderhand in Duitsland opgehaald
weeskind. Bovendien verdwijnt de aanstaande moeder vlak voor de bevalling
spoorloos. Dat moet kennelijk de klap op de vuurpijl zijn, maar voor deze lezer kan
het er na zoveel vuurwerk nog wel bij.
De verteller houdt er een filosofie op na die de hoogste wijsheid van de roman
vormt: ‘systeem in de waanzin? Natuurlijk niet! Wie ooit gemeend heeft dat het één
logischerwijze uit het andere voortvloeit moet wel de grootste gek in het rijk der
waanzin zijn geweest... Dat is het laatste wat iemand te doen staat als hij, rijp voor
de overwegingen van de oude dag, tot niets meer in staat is dan tot de ordening van
de chaos. Een ordening van lik mijn vestje, gelooft u mij. Wie uit die ordening
betekenis en zin afleidt is een rabiate gek.’
Een waar woord, maar het is, zonder deze stemverheffing, al uitentreuren door
W.F. Hermans gezegd - Ferron maakt hier haast inbreuk op een octrooi. Veelzeggend
is dat Rethel één enkele uitzondering toelaat op zijn ongeloof in systemen en
samenhangen: waar het om zijn foute verleden gaat. Hij zegt het met zoveel woorden:
het excuus, hoe flauw ook, kan het niet zonder min of meer logische verklaring
stellen.
Al met al is Hoor mijn lied, Violetta van mijnentwege een boek om siberisch onder
te blijven, tot aan de laatste alinea, tot aan de slotzin, waar Rethel heel even ontroerd
raakt, en ontroert: ‘Niet verder dan haar vierde jaar is ze gekomen... O God van
zondaars en heiligen, van verworpenen en uitverkorenen, hoe gaat u mij dit
terugbetalen?’
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Louis Ferron

Laat ook dit gelogen en gespeeld zijn, dan is het met talent gedaan, en zo'n regel
die nog wel een tijd in de herinnering blijft hangen, maakt veel goed. Zelfs Rethel
wordt er stil van.
■
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‘Voor het gemak van de conversatie’
Over de titels bij de foto's van Margritte
Photographies de Magritte Textes de Marcel Paquet Uitgever: Contrejour,
143 p., f99, - Importeur: Idea Books Amsterdam
Rene Margritte en het surrealisme in België Catalogus van de
tentoonstelling in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Brussel tot
5 december 1982 321 p.
Philip Mechanicus
Die truglosen Bilder heet het boekje dat ik vijf jaar geleden in Bretagne cadeau kreeg.
De titel is Duits omdat het in Berlijn gekocht was en een vertaling van de
oorspronkelijke titel La fidélité des images. Het bevat ongeveer zestig foto's, door
René Magritte gemaakt in de periode 1928-'55, waarop Magritte zelf, zijn vrouw
Georgette en naaste familieleden en vrienden te zien zijn. Huiskamer, straat en tuin,
bos en strand zijn de achtergronden waartegen zich de handeling afspeelt. Meestal
gebeurt er iets op de foto, men houdt een paar schoenen of een schaakbord voor het
gezicht, happen in een baksteen komt ook voor of er worden buitenissige hoofddeksels
en maskers gedragen.
Het boekje is door een boezemvriend van Magritte, Louis Scutenaire, van een inleiding
en onderschriften voorzien. De titel van het boek is een omkering van de naam van
het wellicht meest bekende schilderij van Magritte La trahison des images (Ceci
n'est pas une pipe). De bijschriften onder de foto's slaan niet direct op datgene wat
de foto toont. Als de foto een man en een vrouw laat zien die in de dierentuin oog
in oog staan met twee struisvogels, staat daaronder: De verliefde duivels. Terwijl
vier mannen in de lucht kijken, blikt een op de grond liggende vrouw onder de rok
van een andere vrouw; titel: De zonsverduistering. Bij een foto van Magritte zelf, in
de richting van zijn weerspiegeling in een glazen balkondeur kijkend, staat: De
vogelvanger.

De zonsverduistering (tweede van links René Magritte)

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

De maaltijd

Bij Contrejour verscheen dit jaar Photographies de Magritte. Het bevat meer dan
tachtig foto's, waarvan zo'n zestig overeenkomen met die in La fidélité des images.
De foto's zijn groter en mooier gedrukt maar titels ontbreken. Marcel Paquet schreef
een inleiding en stelde een lijst op van de afgebeelde personen plus jaartallen. In een
voetnoot bij zijn inleiding komt Paquet terug op de door Scutenaire gegeven titels.
Hij beschuldigt ze van een strekking die wezenlijk non-magrittéene is en voegt eraan
toe dat ze daardoor tevens bewijzen dat de legende volgens welke Magritte zich bij
het vaststellen van namen voor zijn schilderijen door zijn omgeving liet leiden, een
leugen is.
Scutenaire vertelt in 1977 in zijn boek Avec Magritte de anekdote: ‘Al meer dan
drie uur zitten Magritte en zijn vrienden bij elkaar om een titel voor één van zijn
doeken te bedenken. Opeens roept de schilder uit: Ik het het gevonden!
Iedereen is opgelucht want het begint ze een beetje de keel uit te hangen. Wat is
het? vragen ze.
Magritte antwoordt: Akwakwakwakwa!!

Extra inhoud
Bij zijn tentoonstelling in 1931 in La salle Giso geeft Magritte de lijst van
geëxposeerde schilderijen de volgende opmerking mee: ‘Men moet geen al te groot
belang aan deze titels hechten, ze worden hier gegeven “voor het gemak van de
conversatie”. De doeken kunnen en heel goed buiten en zij die ze bekijken hopelijk
ook.’
Maar éénmaal de titel onder ogen gehad hebbend, wordt het moeilijker. Op een
schilderij uit 1928 is een stuk van een houten schutting te zien dat omringd en
overspoeld wordt door een grijze materie die aan de randen een lichte glans ver-
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toont. Magritte (of iemand anders?) noemde dit schilderij De demon van de
perversiteit, en die onheilspellende woorden geven het schilderij toch een extra
inhoud.

De vogelvanger

Georgette Magritte

Zonder titel
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Liggend naakt, 1928/9

In een boekje dat door Lambertus Lambregts bij De Harmonie in '72 werd
uitgegeven, wordt het effect van de titel of het bijschrift goed aangepunt. Aan de
hand van éénzelfde foto die steeds van een ander onderschrift voorzien wordt, laat
hij zien dat het effect van dat bijschrift direct invloed heeft op de waarneming. De
foto toont een politieagent en een willekeurige man, beiden op de rug gezien. Het
verschil in onderschrift van ‘vader en zoon’, ‘gaat u even mee naar de wagen’ of
‘ben je pas naar de kapper geweest’ geeft de foto steeds een andere betekenis.
Lambregts noemt het onderschrift het extragegeven dat ons dwingt aan de foto een
bepaalde inhoud te geven.
Wie nu het grote boek van Contrejour bekijkt, heeft een serie afbeeldingen in handen
die een toevoeging zijn aan wat hij al weet van Magritte, hij ziet hem samen met zijn
vrienden, surrealisten zoals Paul Nougé, Camille Goemans, Marcel Lecomte en
Marcel Mariën. Een fotoalbum waarin foto's die de vrienden tonen in spontaan
aangenomen poses, terwijl ze tussen hun benen doorkijken of in een hek proberen
te klimmen. Het boekje met de tekst van Scutenaire geeft dezelfde foto's te zien; hier
lijkt de speelsheid waarmee de foto's gemaakt werden onderdeel van een
surrealistische visie, omdat door aanwezigheid van de titels een vooropgezetheid
gesuggereerd wordt. Wonderlijk is alleen dat door de verschillende wijze van uitgeven
- bij Scutenaire klein van formaat en met slappe kaft, met een korte en feitelijke
inleiding en bij Contrejour precies het tegendeel: groot en gebonden en een lijvig
voorwoord van Paquet - de boeken elkaar in hun bedoelingen weer tegenspreken.
Op de op dit moment in Brussel gehouden tentoonstelling ‘René Magritte en het
surrealisme in België’ zijn vijftien foto's uit de collectie in origineel te bekijken. De
catalogus vermeldt de onderschriften van Louis Scutenaire en ook uit diens inleiding
de verklaring ‘dat Magritte op deze foto's de mensen niet gebruikt als objecten op
hetzelfde niveau als een blad, een kegel, een huis, een rots, maar als menselijke
wezens met wie hij speelde’. Ook heeft Magritte foto's gebruikt als voorstudie voor
een reclameontwerp of schilderij. Op een in '34 gemaakte foto is de mooie Georgette
Magritte te zien met een onaangestoken sigaret in de mond, een studie voor het
sigarettenmerk Boule Nationale. Een andere foto uit '47, waar Georgette een glas en
een boomblad vasthoudt, diende als hulpmiddel bij het maken van het schilderij Les
droits de l'homme.
Scutenaire noemde de foto: La Reine Semiramis. Het kon ook wel eens andersom
zijn.
In de jaren '28-'29 maakt Magritte een schilderij dat een titel nonmagrittéénne
heeft. Het heet Liggend naakt en toont een vrouw op wier lichaam enkele voorwerpen
geplaatst zijn: een glas, een schemerlamp, een boek, een hoed, een stuk steen en een
hibiscusachtige bloem.
Een in '56 gemaakte foto toont de vrouw van zijn broer Paul, liggend in badkostuum.
Over deze foto schrijft Marcel Paquet in zijn inleiding: ‘(...) wij zien haar uitgestrekt
in het gras, wij verwonderen ons over de op haar liggende voorwerpen zoals een
mes, een boek, een kandelaar en een roos... En toch zijn in het fotografische beeld
het lichaam van de vrouw en de voorwerpen op dezelfde wijze bejegend, zij worden
gelijkelijk onwerkelijk en wat men voor een ongerijmde en vooropgezette
samenbrenging, uit een dromerij afkomstig, zou kunnen houden, ontsluiert ons nu
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het oneindig onwerkelijke vermogen van het beeld, dat wil zeggen ook zijn eventuele
kracht om aan het zichtbare die onzichtbare dimensie mee te geven die het ontbeert
om het zichtbare te zijn...’
Dan toch maar liever een titel van Scutenaire, die er echter niet is want diens boek
houdt op bij 1955.
■
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Vertaald
In de Boekenbijlage worden interessante nieuwe buitenlandse uitgaven
besproken op het moment van verschijnen. Een aantal van deze boeken
komen later in Nederlandse vertaling. In Vertaald staan fragmenten
uit de oorspronkelijke recensies om de boeken in de herinnering terug
te roepen.

Hite Report
Bij de Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgeverij verscheen Het Hite rapport over
het sexuele leven van de man (vertaald door Elise Marijns, 894 pag. f69, -). Lodewijk
Brunt schreef in de Boekenbijlage van 17 oktober 1981: ‘Dit nieuwste Hite Report
is nog grootser en omvangrijker van opzet dan het eerste en heeft zo mogelijk nog
meer pretenties. Vanaf 1974 zijn mannen in de Verenigde Staten tot in de verste
uithoeken bestookt met een waar bombardement van vragenlijsten. (...) 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 verreikende resultaten te
komen, is een vraag waar Hite zich niet druk om maakt. (...) 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 krijgt.’

Marilynne Robinson
Bij de uitgeverij Villa (onderdeel van Van Holkema & Warendorf) verscheen Een
huishouden van Marilynne Robinson (vertaald door Wim Dielemans, 222 pag. f24,50).
Nienke Begemann schreef in de Boekenbijlage van 23 mei 1981 over Housekeeping:
‘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 in een luxetrein in is verdwenen vanaf de
immense spoorbrug die de oevers van het meer verbindt. (...) Een inhoudsbeschrijving
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
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 dit boek.’
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Philip Roth
Bij Meulenhoff verscheen De eenzaamheid van Zuckermann van Philip Roth (vertaald
door Bartho Kriek, 184 pag. f27,50). Nienke Begemann schreef over Zuckermann
Unbound in de Boekenbijlage van 20 juni 1981: ‘De Zuckermann van de titel van
deze roman is dezelfde Nathan Zuckermann die zich in The Ghostwriter via bizarre,
shockerende fantasieën over Anne Frank losmaakt van een vaderfiguur 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. (...) De
post-Freudiaanse Zuckermann kan pas zijn plaats innemen onder de grote kunstenaars
als hij het geheim heeft onthuld dat geen man volwassen kan worden zonder dat hij
zijn “ouders” heeft omgebracht. Nathan Zuckermann doet dat in een indirecte vorm
met zijn roman die iedereen behalve hij zelf leest als een pure autobiografie.
Zuckermann Unbound vind ik een knap geschreven, knap gecomponeerde roman,
met mooie absurde scènes en heel ontroerende momenten. Het is in zekere zin een
beetje koket, maar ook ambitieus en flink.’

Varlam Sjalamov
Bij de Arbeiderspers verscheen Kolyma, verhalen uit de Goelag Archipel (vertaald
door Marja Wiebes en Yolanda Bloemen). Willem G. Weststeijn schreef in de
Boekenbijlage van 28 februari 1981 over Kolyma Tales (Kolymskije Rasskazy):
‘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 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.’

Marguerite Yourcenar
Bij Ambo verscheen Met open ogen, gesprekken tussen Marguerite Yourcenar en
Matthieu Galey (vertaald door Ton van der Stap, 288 pag. f34,50). Doeschka Meijsing
schreef over Les yeux ouverts in de Boekenbijlage van 24 april 1982: ‘Een lezer als
ik, die nieuwsgierig geworden was naar de vrouw achter het imposante oeuvre, sloeg
het boek na 335 pagina's enigszins teleurgesteld dicht. Wie er naar voren kwam uit
de vragen en antwoorden, was een Yourcenar die in brede, kalme termen over de
wereld sprak en uitspraken deed die aan wijsheid grensden. Wat ik wilde zien, was
een levende schrijfster, wat ik kreeg was een wijze. (...) Heeft Yourcenar bij voorbeeld
iets te zeggen over vrouwen? Het lijkt bijna onmogelijk, maar in een boek met de
titel Les yeux ouverts, weet Yourcenar met al haar ogen open de veranderende positie
van vrouwen slechts te becommentariëren met het bon mot: “un bon homme vaut
une bonne femme.” (...) Ik merk dat ik te kritisch ben. Alsof het werk van Yourcenar
bestaat uit humbug en toverkollerij. Dat is niet het geval. Het is een imposant en
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boeiend oeuvre dat telkens vragen oproept, waarvan de beantwoording ergenis
veroorzaakt.’

V.S. Naipaul
Bij de Arbeiderspers verscheen Onder de gelovigen van V.S. Naipaul, vertaald door
Tinke Davids, 547 pag. f65, -. Anthony Paul schreef over Among the believers in de
Boekenbijlage van 17 oktober 1981: ‘In de winter van 1979, tijdens de Iraanse
revolutie, realiseerde V.S. Naipaul zich ineens dat hij weinig van de islam afwist en
besloot hij zijn licht op te steken in die landen waar de islam in orthodoxe vorm terug
leek te keren: Iran, Pakistan, Maleisië en Indonesië. (...) Het is allesbehalve een
“reisverslag”, al worden we onderweg wel getracteerd op wat voyeuristische hapjes
die in dat genre thuishoren: landschappen, pittoreske Afghanen, de afschuwwekkende
rechtbank Karachi, waar vooral het tekort aan boeien grote problemen baart. (...) In
Among the believers geeft Naipaul 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.’
■
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Opgejaagden in Marseille
Anna Seghers' roman over de vluchtelingen van de nazi's
Transit door Anna Seghers Vertaling: Martin Mooij Nawoord: Prof. dr.
M.H. Würzner Uitgever: Allert de Lange, Exil Bibliotheek, 208 p., f35,50
Wil Rouleaux
De naam Anna Seghers wordt gewoonlijk geassocieerd met begrippen als
klassenstrijd, revolutie en communisme. Ten onrechte is dit niet, want de
eenentachtigjarige Oostduitse schrijfster, die als dochter van een joodse antiquair in
Mainz geboren werd, heeft haar sympathie voor het communisme nooit verloochend.
Al vroeg, in de jaren twintig, trad ze toe tot de gelederen van de Duitse
communistische partij. En toen de schrijfster zich na de Tweede Wereldoorlog in de
DDR vestigde, ontstond daar menig werk dat de partij-ideologen nauwelijks
welgevalliger had kunnen zijn. Desondanks blijft het opmerkelijk dat juist de twee
belangrijkste werken van Anna Seghers met de klassenstrijd niks van doen hebben.
Ja, sterker nog, dat deze twee werken, de romans Das siebte Kreuz en Transit,
marxistisch georiënteerde literatuurbeschouwers niet geringe hoofdbrekens hebben
gekost.
In Das siebte Kreuz (1942), dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde
Staten een bestseller werd, staat het lot van zeven vluchtelingen uit een Duits
concentratiekamp centraal. De commandant van het kamp laat, ter afschrikking,
zeven kruizen oprichten, waaraan na verloop van tijd inderdaad zes van de zeven
vluchtelingen belanden. Het zevende kruis, dat bestemd is voor de hoofdpersoon van
de roman, blijft echter leeg en wordt op die manier een symbool voor het antifascisme.
Das siebte Kreuz, onbetwist een hoogtepunt binnen de verzetsliteratuur, en
inmiddels in meer dan twintig talen vertaald, werd vrijwel unaniem lovend ontvangen.
Maar er was ook kritiek. Georg Lukács bij voorbeeld, de Hongaarse cultuurfilosoof,
had weliswaar een open oog voor de literaire kwaliteiten van de roman, maar vond
toch dat Seghers de maatschappelijk-historische context te kort had gedaan, en dat
ze deze ten achter had gesteld bij de individuele lotgevallen. Lukács' kritiek was voor
Anna Seghers niet nieuw. Want vroeger al, in 1938, was het tussen haar en de Hongaar
tot een polemiek gekomen. Die betrof die keer echter niet de inhoud maar de vorm
van Seghers' werk. Lukács verdedigde zoals bekend een traditionele,
negentiende-eeuwse romanvorm, wars van ieder experiment. Anna Seghers
daarentegen hield - analoog aan Bert Brecht, die hieromtrent zijn later beroemd
geworden debat met Lukács voerde - júíst een pleidooi voor het experiment, omdat
volgens haar de nieuwe twintigste-eeuwse werkelijkheid ook nieuwe literaire
uitdrukkingsmiddelen vereiste.
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In Das siebte Kreuz bracht Anna Seghers haar visie in de praktijk. De schrijfster,
die onder meer Dos Passos en Joyce tot haar voorbeelden rekende, maakt hier op
sublieme wijze gebruik van moderne technieken als de innerlijke monoloog, de
flash-back en de fragmentarische vertelwijze. Minder opvallend paste Seghers deze
technieken tot in de roman die na Das siebte Kreuz tot haar beste werk gerekend kan
worden: het onlangs in het Nederlands vertaalde Transit.

Paspoorten
Plaats van handeling in deze roman is Marseille. Bij het uitbreken van de oorlog
wordt het aantal autochtonen in deze Franse havenstad ruimschoots overtroffen door
vluchtelingen voor het nazi-regime, die van hieruit proberen het continent per schip
te verlaten. Dat gebeurt soms rechtstreeks, maar vaker nog via bij voorbeeld Spanje
en Portugal, voor welke landen men echter doorreisvergunningen, zogeheten, transits,
nodig heeft. ‘Voor mijn ogen kwamen ze aangestroomd, met hun gescheurde vaandels
van alle naties en religies, de voorhoede van de vluchtelingen. Ze waren door heel
Europa heen gevlucht, maar nu voor het smalle, blauwe water, dat onschuldig tussen
de huizen glinsterde, was het met hun wijsheid gedaan. (...) Ze kletsten allemaal
onophoudelijk over hun transists, over verlopen passen, over de driemijlszone en
dollarkoersen, over visa de sortie en steeds opnieuw transits.’ Behalve over de
moeilijk verkrijgbare transits dienen de vluchtelingen ook te beschikken over
uitreisvergunningen, visums en scheepstickets. Het is de wanhopige strijd om deze
documenten, die vaak slechts via list en omkoperij verworven kunnen worden, die
in de roman een centrale plaats innemen. Tussen de bezoeken aan de diverse consuls
en ambtenaren door, overigens zonder uitzondering hoogst bureaucratische typen,
speelt het leven van de opgejaagden zich hoofdzakelijk af in goedkope pensions en
havencafés. Aan de hand van de eenentwintigjarige ik-verteller Seidler krijgt het lot
van de vluchtelingen persoonlijk gestalte. Seidler is uit een Duits concentratiekamp
ontsnapt, vervolgens in Frankrijk geïnterneerd, maar ten slotte opnieuw ontsnapt. In
Parijs krijgt hij van een medevluchteling de opdracht om een brief te bezorgen bij
de Duitse schrijver Weidel. Deze blijkt echter kort daarvoor zelfmoord gepleegd te
hebben, waarna Seidler zich ontfermt over de nalatenschap van de schrijver,
waaronder zich, behalve een romanmanuscript, een visum voor Mexico bevindt.
Seidler begeeft zich naar Marseille. Daar aangekomen wil hij de papieren afgeven
bij de Mexicaanse ambassade. De niets vermoedende ambtenaar houdt Seidler echter
voor de inmiddels gestorven schrijver, op grond waarvan Seidler, die het spelletje
gretig meespeelt, een goede kans maakt om snel te kunnen vertrekken. Op zijn
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zwerftochten door Marseille leert Seidler door een toeval de vrouw van de overleden
schrijver kennen, die van het verscheiden van haar man onkundig is. Seidler deelt
haar dit vooralsnog ook niet mee. Hij raakt, evenals trouwens een bevriende arts,
hevig verliefd op de vrouw. Kosten noch moeite spaart hij om samen met de vrouw
te kunnen vertrekken. Kort voor beider vertrek biecht hij haar de zelfmoord van haar
man op. De vrouw gelooft hem niet en vertrekt, alleen. Seidler, die tot het inzicht is
gekomen dat vluchten geen enkele zin heeft, heeft zijn scheepsticket op het laatste
moment teruggegeven. Enkele weken later verneemt hij bij geruchte dat het schip
waarmee de vrouw is vertrokken op zee is gezonken.
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Transit, dat in 1944 voor het eerst te Mexico in een vertaling kon verschijnen, is op
de eerste plaats een sfeertekening van het emigrantenbestaan. In korte fragmenten,
vaak niet langer dan één bladzijde, passeren buiten de normale handeling om vele
bijfiguren de revue. Sommige vluchtelingen besluiten, het zinloze wachten moe,
vrijwillig naar hun geboortestreek terug te keren. Anderen blijven, ondanks vervalste
tickets of scheepscabines die op het laatste moment aan Franse officieren moeten
worden afgestaan. Een enkeling pleegt zelfmoord of sterft op een ambassade van de
spanning. Corruptie, wantrouwen en geldnood - dat zijn in dit milieu de
sleutelwoorden. Maar bovenal heerst toch bij iedereen de angst en de onzekerheid:
‘Alles was op de vlucht, alles was slechts van voorbijgaande aard, maar wij wisten
niet of deze toestand tot morgen zou duren of nog een paar weken of jaren of zelfs
ons hele leven.’
Transit is echter meer dan alleen een vluchtelingenroman, en dat komt door de
speciale problematiek van de hoofdpersoon. De ik-verteller Seidler beziet het
turbulente gebeuren in de havenstad met de grootst mogelijke distantie. Ondanks
zijn verliefdheid blijft deze merkwaardige figuur een volstrekte buitenstander. Hij,
wiens verdere antecedenten vaag blijven, betitelt zich zelf als een ‘zwever’, die
‘zevenentwintig verspilde, in vreemde landen weggegooide jaren’ achter de rug heeft.
Familieleden of bekenden schijnt hij niet te hebben, want ergens merkt hij op dat hij
niet weet aan wie hij een brief zou moeten sturen. Seidler is niet naar Marseille
gekomen om van daaruit te vluchten, maar hij heeft, integendeel, slechts één wens:
‘hier een tijdlang te blijven.’ De jacht op de visums en tickets gaat dan ook volkomen
aan hem voorbij, en deze onmiskenbare anti-held becommentarieert de ‘transitmanie’
van zijn medevluchtelingen met de zinsnede: ‘Ik walgde ervan.’ Als iemand hem
naar zijn toekomstplannen vraagt, geeft hij als antwoord ten beste: ‘Ik moest hem
bekennen dat ik nog helemaal geen plannen had, dat voor mij de toekomst nog zeer
onduidelijk was. Hij vroeg of ik lid was van een partij. Ik antwoordde dat ik ook
zonder partij indertijd in Duitsland in een concentratiekamp terecht was gekomen,
dat ik ook zonder partij met sommige rotstreken geen genoegen nam.’
Seidlers totale gebrek aan engagement (dat misschien in de slotpassage lijkt te
veranderen), zijn walging en zijn outsiderschap - dat zijn eigenschappen die
herhaaldelijk aanleiding hebben gegeven om Transit te vergelijken met het werk van
de Franse existentialisten. En daarbinnen dan weer met name met het vrijwel
gelijktijdig verschenen L'étranger van Camus. Verwonderlijk is deze vergelijking
niet - parallellen tussen het exil en het existentialisme zijn vaker getrokken - want
aan de crisis die ten grondslag ligt aan het existentialisme, de fundamentele menselijke
onzekerheid, staan de door de dood opgejaagde ballingen natuurlijk in bijzonder
hevige mate bloot. In Transit is deze onzekerheid al meteen in de openingszin
onmiskenbaar aanwezig. Zoals ook de zinloosheid van alles, de sfeer van de totale
ontreddering, al meteen in het eerste hoofdstuk wordt opgeroepen: ‘Toen schoot voor
de eerste keer de gedachte door mij heen waarom deze mensen eigenlijk vluchtten.
Voor de Duitsers? Die waren toch gemotoriseerd. Voor de dood? Die zou hen
ongetwijfeld ook onderweg inhalen.’
Anna Seghers' Transit is misschien geen meesterwerk of zelfs maar een in alle
opzichten boeiend boek. Daarvoor is dit werk - dat vluchtelingen-, liefdes- en
existentialistische roman in één is - psychologisch en stilistisch te weinig
uitgebalanceerd. Bovendien schuilen er, het moet gezegd, in de manier waarop
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Seghers bij de lezer spanning oproept zekere elementen van de colportageroman.
Desondanks gaat er van dit ongeslepen en niet zelden rommelige proza een aparte
werking uit. En dat maakt Transit dan toch tot een hoogtepunt in de tot dusver bij
uitgeverij Allert de Lange verschenen reeks uit de Exil Bibliotheek.
■
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Tot het uiterste doorgevoerd
De genadeloze tekeningen van Gerald Scarfe
Gerald Scarfe with 190 illustrations, 15 in colour Uitgever: Thames and
Hudson, 168 p., f39,75 Importeur: Nilsson & Lamm
Koos van Weringh
Het bekijken van politieke tekeningen kan tot verschillende reacties aanleiding geven:
in de lach schieten, het hoofd schudden, kwaad worden of zelfs, vanwege de
gruwelijkheid van de voorstelling, het hoofd afwenden. Het hangt vooral van des
tekenaars opvattingen over politiek af hoe die reactie zal zijn. Ziet hij het als een
kleinmenselijk bedrijf, dan valt er meestal veel te lachen om het gehannes en geklungel
van de dames en heren politici. Hangt de tekenaar zelf een politiek geloof aan, dan
vallen de ogen van de kijker toe van verveling, omdat het dan meestal zo voorspelbaar
is wat er komt.

Margaret Thatcher, 1975

Maar als politiek voor hem een geheel is van bedrog, corruptie en gefemel, dan
wordt het anders. Een krantelezer die nog een greintje geloof heeft in politici en hun
goede bedoelingen vertrouwt, zal zich al gauw geschokt voelen bij het zien van
voorstellingen die het grootstdenkbare ongeloof in de politiek demonstreren. In
Nederland gebeurt dat - helaas - niet zo vaak. De meeste tekenaars die wij erop
nahouden zijn tamelijk braaf, zij beoefenen hun vak op keurige wijze: politiek is
voor hen een amusante aangelegenheid. Bernhard Willem Holtrop, die zijn prenten
als Willem signeerde, wilde nog wel eens een bloederige scène op het papier zetten.
En dan is er natuurlijk nog Frits Müller die in de loop der jaren weinig of geen politiek
geloof meer overgehouden heeft en daaraan op kernachtige wijze uitdrukking geeft.
Zoals hij Schmelzer heeft afgebeeld, de gluiperig-onbetrouwbare adviseur van Gulf,
dat is onvergetelijk.
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Maar zijn werk is nog een vorm van zondagsschoolarbeid in vergelijking met dat
van de Engelsman Gerald Scarfe, van wie zojuist een boek met 190 tekeningen is
verschenen. De uitgever is Thames and Hudson. Dat is een erkend en officieel
uitgevershuis. Dat is in dit verband vermeldenswaard, omdat twee eerdere boeken
van Scarfe, Indecent Exposure (1973) en Expletive Deleted (1974) door hem in eigen
beheer zijn uitgegeven, meer dan beu als hij was van het gedonder met die uitgevers
over de aard van het te publiceren werk.
Gerald Scarfe, geboren in 1936, is een tekenaar die altijd veel weerstand en woede
heeft opgeroepen. Hij begint de door hem zelf geschreven inleiding tot zijn boek dan
ook met een fragment uit een brief van een verontruste lezer, die eindigt met: ‘Poor
you’. Dat kan niet veel meer betekenen dan dat de tekenaar beschouwd moet worden
als iemand met een zieke geest.
Die inleiding bevat een overzicht van zijn levensloop. Voor wie het verslag heeft
gelezen van het gesprek dat Ron Kaal met de tekenaar had, gepubliceerd in de Haagse
Post van 29 oktober 1977, staat daar niet zoveel nieuws meer in. Een opleiding in
de kunsten heeft hij niet gehad, maar hij heeft wel vanaf zijn vroege jeugd getekend.
Hij werkte korte tijd voor de Evening Standaard en Punch en kwam toen terecht bij
Private Eye, het weekblad dat de autoriteiten fris en vrolijk belaagde. En hij
publiceerde tekeningen in de Daily Mail, voor welke krant hij ook lange reizen
maakte, onder meer naar Vietnam, Pakistan en de Verenigde Staten in de tijd van de
verkiezingen tussen Johnson en Goldwater. In 1967 begon hij met zijn wekelijkse
prent voor de Sunday Times, het blad dat op zondag gelukkig ook in Nederland te
verkrijgbaar is. En het is ongetwijfeld aan Ron Kaal te danken - blijkens het al
genoemde gesprek en een bespreking van Indecent Exposure en Vrij Nederlands
Boekenbijlage van 2 maart 1974 een fan
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van Scarfe - dat de Engelsman een aantal omslagen van grote allure voor de Haagse
Post gemaakt heeft: zes, als ik het goed heb bijgehouden.

Nixon/Kissinger, 1974

President Sadat, 1980

Wat Scarfe doet is, zoals hij het tegen Kaal gezegd heeft: ‘de zaak tot het uiterste
doorvoeren’. Het resultaat daarvan staat in dit boek dat de eenvoudige titel draagt:
Gerald Scarfe, 190 illustrations, 15 in colour. De meeste van die prenten zijn
gruwelijk. Of het nu om een oplichter als Richard Nixon gaat, een dommige man als
Gerald Ford, een braaf mens als koningin Elisabeth of een moordenaar als Idi Amin,
ze worden teruggebracht tot wezens die in een pandemonium thuishoren. Hun
gezichten en lichamen zijn omgezet in alle mogelijke vormen van wanstaltigheid,
maar blijven desondanks herkenbaar. Monden en ogen hangen buiten het hoofd. Je
ziet je soms geconfronteerd met een gedrocht, maar na enig speuren blijkt daarin een
staatsman schuil te gaan, die gluiperig de wereld inkijkt of een bom in zijn hand
verborgen houdt.
De wereld van Scarfe bestaat uit idioten en half-idioten die de mensheid niet alleen
beliegen en besodemieteren, maar ook gewelddadig naar het leven staan. Niemand
kan worden vertrouwd. Politiek is bedrog, corruptie en verrotting en de machtigen
die zich als leiders hebben opgeworpen, zijn etters. De ergsten zijn, in dit boek, Amin
en Nixon. De Amerikaanse expresident, aan wie in 1974 Expletive Deleted gewijd
was, is ook in dit boek present als een monster in verschillende gedaanten. Maar zijn
collega's die bij ons iets meer krediet hebben, Kennedy en Johnson, komen er niet
veel beter vanaf. Van de politici in zijn eigen land deugt niemand. Van Enoch Powell
zijn een paar fantastische prenten opgenomen. Op één daarvan zijn diens felle
haviksogen in een Engelse vlag verwerkt: een dreigend wapen aan een stok.
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‘Soms heb ik een idee en dan is het bijna alsof ik op het papier kots. Dan leeg ik
me zelf en ben na afloop uitgeput’, verklaarde Scarfe. Dat lijkt mij een tamelijk juiste
omschrijving. Als kijker ben je geneigd zo nu en dan even de handen voor de ogen
te slaan om de gruwelijkheid niet te hoeven zien. Maar het fascinerende is, dat je
toch wilt weten hoe zo'n tekening in elkaar zit: je blijft dus kijken.
De vraag of Scarfes werk politiek of maatschappelijk relevant is, zoals dat zo fraai
heet, lijkt mij niet de belangrijkste. Zelf gelooft hij niet dat zijn tekeningen enige
invloed hebben. Daar heeft hij zeker gelijk in. Hij heeft volslagen lak aan normen
van goede smaak of regels van openbare orde. Hij tart de publieke opinie, hij daagt
uit en laat zich door niemand iets gezeggen. Toen in Newport in Wales een
tentoonstelling van zijn werk zou worden gehouden, maakte een stadsbestuurder
bezwaar tegen enige prenten, waaronder één over het vrouwenbevrijdingsfront: met
deze wc-kunst kon de arme bevolking niet worden geconfronteerd. Ondanks de
protesten van de kunstenaar werd de expositite geopend, zonder de betreffende
tekeningen. De volgende dag reisde hij per trein naar Newport en haalde al zijn werk
weg. Zoals zijn gedrag is, is zijn werk: onafhankelijk en souverein.
■
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De zinnen van een feministe
Essays, lezingen en artikelen van Suzanne Brøgger
Brøgstukken door Suzanne Brogger Uitgever: Meulenhoff 157., f29,Diny Schouten
De Deense schrijfster Suzanne Brøgger heeft soms iets weg van Andersens kleine
jongetje, dat over 's keizers toilet opmerkte: ‘hij heeft immers niets aan!’ Brøggers
kruistocht tegen wat ze ‘het kerngezin’ noemde, Fri os fra kaerligheden (Verlos ons
van de liefde), is uit 1976.
De effectiviteit van haar aanval op de geïnstitutionaliseerde vrije liefde ontleende ze
vooral aan haar talent om het soort niet-geïmponeerde, naïeve vragen te stellen, dat
het fundament onder een heel bouwwerk van volwassen gewichtigheid ondergraaft.
Nu is het omverhalen van een heilig huisje dat niet in al te beste staat verkeerde ook
weer niet zo'n érg grote verdienste, en Brøgger is misschien alleen maar overtuigend
voor wie het toch al met haar eens was. Verlos ons van de liefde is wel, ook bij
herlezing valt dat op, een geïnspireerd geschreven boek, vol uitdagend
nonconformisme dat adem schept voor hersens die, men merkt het bij zich zelf, door
gebrek aan zuurstof bezig waren te verstikken in gewoontedenken. Brøgger, een
rebelse meid die zich feministe noemt ‘in die mate waarin het voor het ergste wordt
aangezien wat je kunt zijn’, verdient ook sympathie en bewondering als (bij mijn
weten) de eerste feministe die het lef had uit te komen voor haar ‘buitengewoon
seksistische’ erotische fantasieën, en als iemand die voldoende generositeit bezat om
van de vraag: wat er van de neukerij terecht moet komen als de vrouwenstrijd
gewonnen is? te durven toegeven dat het géén stomme vraag is.
Na de eerste bundel ‘documenten en protesten’ volgde een tweede met soortgelijke
stukken: Wegen en dwaalwegen van de liefde. Dat boek vond ik veel minder leuk.
Het vragenstellen houdt hier op, en de zekerheden van de antwoorden zijn gebouwd
op een saaie, prekerige boodschap: Weg met PIS (wat staat voor: ‘patristisch seksueel
ideaal’, ofte wel alles wat mannelijk dus vies en voos is), Hoera voor MIS (dat
‘matristisch’ dus vrouwelijk dus heel mooi is). Uitgeverij Meulenhoff gaf daarna
nog twee bundels van haar uit: Crème Fraîche, verhalen die ik beschreven zag als
‘soft porno’, en De zes zinnen, verhalen over het Deense platteland, waar Brøgger,
die zich faam verwierf als ‘enthousiast pikkenlikster’, zich na haar grootsteedse
seksuele uitspattingen placht terug te trekken. Ik heb ze niet meer gelezen.
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‘Al mijn verhalen zijn autobiografisch,’ heeft Brøgger al eens in een interview
laten weten, en ze vond dat ze gelezen moesten worden als haar leven in feuilleton.
Men zou verwachten dat Brøgstukken, dat onlangs verscheen, aan dat vervolgverhaal
een nieuw hoofdstuk zou toevoegen, maar dat is niet zo: de bundel bevat voor het
merendeel ‘reportages en essays’ van oudere datum, van vóór Verlos ons van de
liefde zelfs. Verschoten restanten? De weinig aantrekkelijke titel wekt die associatie,
die zich bij lezing ook niet meer weg laat duwen.
De bundel opent met een lezing, ‘Willen of niet-willen’, een heel verstandige
toespraak, waarin Brøgger haar publiek, dames van de jubilerende Deense Nationale
Vrouwenbond, voorhoudt dat vrouwen door niemand worden onderdrukt, behalve
door zich zelf. ‘Alle vrouwen gaan op rijpe leeftijd de gezinssandwich in, die ze
nadrukkelijk over beide oren naar beneden klappen zodat ze niet kunnen horen of
zien: om geborgenheid te krijgen, zoals het heet. En daarna gaan ze naar
vergaderingen over dit onderwerp en zeggen dat het onrechtvaardig is, dat ze nooit
tijd voor zichzelf krijgen of tijd om mensen te ontmoeten of dat te doen waar ze zin
in hebben. Ze zeggen dat het onrechtvaardig is dat de ontwikkeling van de kinderen
ten koste moet gaan van die van de moeder.’
Vrouwen die zeggen dat ze onderdrukt worden, doen dat, aldus Brøgger, uit angst
om zelf verantwoordelijk gesteld te worden voor eigen falen. Als je vrij wilt zijn,
moet je risico's durven lopen; wil je geborgen zijn, dan geef je je vrijheid op. Je kunt
niet beide hebben. Toch verveelde Brøggers analyse me een beetje. Ze heeft de
slechte gewoonte een portret van ‘de’ vrouw te geven compleet met pot zenuwpillen
en fles sherry in het gootsteenkastje. De vrouw bestaat niet, Maarten 't Hart heeft dat
al eens heel geduldig proberen uit te leggen.
Een voorbeeld van cliché-denken is ook haar geloof, dat als we maar ‘onze potentie
en erotische mogelijkheden’ willen veroveren door niet bang te zijn voor onze geheime
lusten en fantasieën, oorlogen zullen ophouden te bestaan. ‘De oorlogen op Cyprus,
in het Midden-Oosten, in Indochina... Veel kan over die oorlogen gezegd worden.
Maar er is maar één ding over te zeggen: dat ze onerotisch zijn,’ orakelt onze moderne
Bertha von Suttner. En passant verwijt Brøgger andere ketels dat ze zwart zien. Erica
Jong kreeg al eens een sneer, omdat ze voorstelde de wereldcrisis op te lossen door
met z'n allen meer zaad te consumeren. In Brøgstukken maakt ze, in een opstel dat
‘Verleiding en overgave’ heet, om dezelfde reden Freud en Reich belachelijk. Van
hen heet het dat zij de wereld van het fascisme wilden bevrijden door de seks te
bevrijden. Zeiden ze dat? Ik beschik in dezen slechts over kwartjeskennis, maar
daaronder lijdt Brøggers essayistiek ook nogal. Een enkel citaat van Malinowski,
Margaret Mead en Roland Barthes maken haar essays evenmin tot culturele
antropologie van standing.

Karen Blixen
Weinig niveau heeft ‘Verwoest de huwelijken’. Ze hangt daarin tot mijn teleurstelling
een soon complottheorie aan: dat de kapitalistische macht zich niet kan veroorloven
dat de gezinsstructuren worden afgebroken. Tot mijn teleurstelling: heeft ze niet zelf
gezegd, dat het haar verbaasde dat een marxist - immers gekant tegen privé-bezit gehuwd kon zijn? Ik kan zo'n drammerig stuk ook niet rijmen met een lang essay
over Karen Blixen, dat bij vlagen intelligent, genuanceerd en fantasievol is. Het gaat
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over de verhouding tussen 's mensen idealen en natuur, over de verhouding tussen
moraal en materiële omstandigheden, en over de verhouding tussen lust en wil.
Waardoor verliezen de idealen van vorige generaties hun aantrekkelijkheid? Het
stuk, dat voor een Nederlandse lezer wegens onbekendheid met Blixen nogal
onoverzichtelijk
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en onbegrijpelijk is, doet wat het moet doen: het maakt nieuwsgierig. ‘Verleiding en
overgave’, samen met het artikel over Karen Blixen het enige recente uit de bundel,
heeft nog het oude elan van Verlos ons van de liefde. Ze betoogt dat ‘Eros van zijn
vleugels beroofd is’. Seks is al te therapeutisch geworden, tegenwoordig. Wie vreest
niet de gevolgen van een mislukt seksleven?
Erg afgezaagd en voorspelbaar zijn onderwerp en inhoud van ‘Vaginaalspray’. (Is
er een hond die dat spul koopt? Waarom schrijft niemand eens over de
vrouwonvriendelijkheid van het inlegkruisje?) De overige stukken zijn reportages
en interviews, over de Sovjetunie, Afghanistan en Oezbekistan, een
PLO-trainingskamp, Arabische blauwkousen, portretten van George Habbasj, Arrabal
en Henry Miller. Het zijn artikelen van zeer behoorlijk journalistiek niveau, nog uit
een tijd dat Brøgger zich niet specialiseerde in onderwerpen als seks, relaties en
kerngezin. Dat ze in deze bundel werden samengeveegd met stukken die, aan de data
te zien, werden afgekeurd voor de eerste twee ‘feministische’ bundels, ontneemt ze
veel van hun allure. Nogal onfatsoenlijk aan de bundel is, dat je pas als je heel goed
kijkt, merkt dat het niet om een integrale vertaling gaat. ‘Brøgstukken is een selectie
uit de verzamelbundel Brøg’, zag ik staan toen ik naar de oorspronkelijke titel zocht.
Een selectie? Is dat een uitgeversgewoonte? Dat is nieuw voor me. Het scheelt
natuurlijk vertaalkosten, maar als het dáárom te doen was: misschien door vergaande
calculatiedrift is aan de aandacht van de uitgever (en de vertaler?) ontsnapt dat het
eerste stuk uit de bundel, ‘Willen of niet willen’, al is opgenomen in Wegen en
dwaalwegen van de liefde. Daar heet het ‘Een kwestie van willen’. Ulla Jansz' nieuwe
vertaling blijkt, vergeleken met de oude van Gerard Kruisman, slechter van stijl (veel
naamwoorden waar het werkwoorden hadden moeten zijn). Maar ik onthoud me
liever van een oordeel: het zou wel eens kunnen dat slechte formuleringen op het
conto van de auteur zelf geschreven moeten worden. En hoewel Kruisman helder
formuleert, zijn er juist in zijn vertaling een paar duistere passages aan te wijzen, die
bij Ulla Jansz geen enkele moeilijkheid geven.
■
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Morele hereboeren en academische eekhoorns
De hardnekkige tegenstem van Gore Vidal
Pink Triangle and Yellow Star Essays door Gore Vidal Uitgever:
Heinemann, 278 p., f57,20 Importeur: Nilsson & Lamm
Ed Schilders
‘Er is veel tact voor nodig om roddel goed te gebruiken,’ schrijft Gore Vidal
halverwege zijn essay naar aanleiding van de Engelse romancier en criticus V.S.
Pritchett, en hij prijst Pritchett omdat deze nooit uit het oog verliest dat hij ‘schrijft
over het schrijven en niet over de schrijver privé’. De twee opmerkingen hangen
samen. Ze vormen een onderdeel van Vidals tirade tegen de Amerikaanse manier
van literaire geschiedschrijving en kritiek. Die concentreert zich te zeer op de schrijver
privé zodat ze is uitgegroeid tot het roddelachtigste literatuurbedrijf ter wereld, en
slechts weinig zich criticus noemende schrijvers bezitten de tact om de voorhanden
privégegevens ‘goed te gebruiken’.
De bundel Pink Triangle and Yellow Star opent met drie portretten die niet geheel
roddelvrij zijn. Vidal graaft achtereenvolgens gedetailleerd in de levens van Scott
Fitzgerald, Edmund Wilson en Christopher Isherwood. In het stuk over F. Scott wordt
nog eens het welbekende, door Hemingway in boek en brief en aan de bar rondvertelde
verhaal herhaald, dat Scott zich tot hem wendde met bezorgde vragen omtrent de
lengte van zijn manvormig aanhangsel. Over Wilson wordt gesuggereerd dat hij een
zekere erotische belangstelling voor schoenen gehad zou hebben. Isherwood zou in
Berlijn 1931 bijna een relatie met de Amerikaanse auteur Paul Bowles begonnen
zijn. Leuke terzijdes als je ze nog niet kende of als je zelf van damesschoentjes houdt,
maar niet echt beduidend, niet echt ‘goed gebruikt’.

Gore Vidal

Edmund Wilson
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Tekeningen van David Levine

Belangrijker is dat we in deze portretten reeds de stellingen vinden die vooruit
blijken te wijzen naar twee essays waarin Vidal een somber beeld schetst van de
Amerikaanse literatuur. De portretten blijken, achteraf, illustraties bij die essays:
V.S. Pritchett as critic en Thomas Love Peacock: The Novel of Ideas.
Meteen al in het stuk over Fitzgerald duikt de scholar-squirrel op, de academische
eekhoorn, een literatuurdeskundige die in het essay naar aanleiding van Pritchett in
zijn ware gedaante getoond wordt, als roddelheer of literaire koppelbaas. Hoe deze
eekhoorns te werk gaan, wordt al in het kort aangegeven in het portret van Wilson:
hun kritische en historische studies ‘zijn niet bedoeld om gelezen te worden maar
om onderwezen te worden’, een gedachte die bij en met Peacock definitief wordt
uitgewerkt (met een mooie gastrol van Mary McCarthy).
De tweede helft van de bundel bevat negen essays waarin steeds een aspect van
de Amerikaanse politiek of samenleving centraal staat. Ook daaronder duidelijk twee
lijsttrekkers: Sex is Politics en Pink Triangle and Yellow Star. Ze bevatten Vidals
tegenaanval op de steeds arroganter en intoleranter wordende publikaties vanuit
rechtse, behoudende kringen. Vier grootse stukken dus, waarmee niet bedoeld wordt
dat de andere vijftien niet interessant zouden zijn. Ze zijn anders. Gedetailleerd
informatief, zoals een heel lang stuk over de boeken van Frank L. Baum en zijn
Wizard of Oz (kan het zijn, vraagt Vidal zich af, dat Baum nog gelezen wordt omdat
hij niet onderwezen wordt?), of verhelderend, zoals een stuk over Theodore Roosevelt,
An American Sissy.

Nieuw Rechts
In de vier belangrijkste stukken echter heeft Vidal zijn ongenoegens het meest effectief
gebundeld. Bovendien is het mogelijk, zo niet noodzakelijk, na lezing een verband
te leggen tussen de literaire praktijken van Academe en de propaganda van de nieuwe,
rechtse Moral Majority. Het eerste bestaat voornamelijk uit roddel, het tweede blinkt
uit in vooroordelen, twee zaken die elkaar perfect verstaan.
Sex is Politics geeft een historisch overzicht van christelijke opvattingen omtrent
altijd actuele onderwerpen als overspel, prostitutie en homoseksualiteit. De verwarring
die de kerkvaders en schriftgeleerden hieromtrent gezaaid hebben, wordt momenteel
in de VS ijverig geoogst door morele hereboeren als Alfred Kazin, Joseph Epstein,
Hilton Kramer en Norman Podhoretz, aangemoedigd door Nieuw Rechts, evangelische
kerken en organisaties als Family Saviors. Burgers die (bij voorbeeld) tegen
vakbonden voor ambtenaren zijn, tegen seksuele voorlichting, controle
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op wapenbezit, amnestie, kindercrèches en milieubescherming, maar vóór de
doodstraf, kernwapens, de CIA en in het openbaar bidden. De lijst van politieke
punten die Family Saviors de laatste jaren gescoord heeft, is verbluffend. En hoewel
Vidal daar met niet één woord over schrijft, lijkt het nuttig op te merken dat deze
burgers zich natuurlijk ook tegen een literatuur keren die zich direct of indirect tegen
hun intolerante idealen verzet, en dat we hier de krachten moeten zoeken die zich
sterk maken voor literaire censuur in bibliotheken en scholen.
Vidal zelf concentreert zich op de nieuwe golf van publikaties waaruit blijkt dat
homofobie in deze kringen bizarre proporties begint aan te nemen, tot op een
fascistoïde niveau: ‘Als ik daartoe de macht had, zou ik homoseksualiteit van deze
aarde wegwensen (Epstein in Harper's Magazine).’
Pink Triangle sluit hier direct bij aan en concentreert zich op een lang, fag-baiting
propagandastuk, geschreven door hereboerin Midge Decter, een moderne onbevlekte
maagd in vergelijking waarmee Anita Bryant verbleekt tot een Maria Magdalena.
Ongelooflijke vooroordelen achter een masker van wijsheid en mensenkennis. Decter:
‘veel homoseksuelen doen tegenwoordig verwoede pogingen tot zelfvernietiging...
het aantal zelfmoorden is in deze kringen verbijsterend hoog.’ Niet hoger echter,
merkt Vidal op, dan het cijfer met betrekking tot de totale bevolking.

Roddel en rancune
Een vooroordeel verhoudt zich tot een levensovertuiging als roddel tot een essay.
Vooroordelen worden door Vidal uitstekend benut om in de tegenaanval te gaan en
de red neck divines terecht te wijzen. De tweede beste essays over literatuur zijn die
stukken waarin Vidal zich in dezelfde positie geplaatst heeft als die waarin hij zich
ten overstaan van de boertige moralisten bevond. De tegenstanders blijven nu
anoniem, worden aangeduid met een aantal koosnaampjes als Academic Squirrels omdat ze zo voorbeeldig hun literaire nootjes verzamelen - en de hacks of Academe
- omdat ze hun nootjes zo onbehoorlijk kraken. Het zijn de academici die zich
specialiseren in privé- en roddelpraatjes, en dat dan onderbrengen in biografieën,
brievenboeken en geannoteerde waslijsten van F. Scott Fitzgerald; theoretici die een
modieus jargon van buiten leren en zich dan professor mogen noemen. ‘Tegenwoordig
moraliseren onze critici ad hominem, of ze beweren dat literaire kunst een van de
natuurwetenschappen is, en dus wanhopig behoefte heeft aan neologismen,
diagrammen en wetten.’ Waarbij ad hominem gelezen moet worden als de moraliteit
die gevoed wordt door roddel en rancune. Alleen als critici op voorhand overtuigd
zijn dat de schrijver een GP is, een Good Person, wordt ook zijn werk ‘goed’
bevonden. Een GP is degene die ‘impliciet alle vooroordelen van de heersende
middenklasse accepteert.’ De criticus als handlanger van de Moral Majority. Net als
de onlangs overleden John Gardner (in On Moral Fiction) is Vidal uiterst pessimistisch
over de huidige, literaire, stand van zaken. Te pessimistisch misschien, maar het is
een feit dat niet alleen academici, critici en historici het in groten getale laten afweten,
maar ook het lezend publiek, dat zich steeds definitiever afkeert van de literatuur
‘die de mythes creëert waarop een samenleving kan voortbestaan...’ (Gardner). Voeg
daarbij de publiekgerichtheid van het Amerikaanse uitgeversbedrijf en de kansen

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

voor de Morele Kunst (Gardner) of de Novel of Ideas (Vidal) slinken van jaar tot
jaar.

Subversieve concepten
De groeiende afkeer, thuis en op school, van deze literatuur wordt door Vidal zo
omschreven: ‘Amerikanen zullen nooit een literatuur aanvaarden die zich niet
onvoorwaardelijk achter de vooroordelen en aspiraties schaart van een machtige
en intolerante middenklasse die momenteel doende is zijn machtige kerken te
verbinden met even machtige universiteiten, waar wat gezegd en gedacht wordt in
een confectie-artikel veranderd wordt...’ De universiteit als handlanger van de
evangelische kerk, ultrarechts en de academie. De een schrijft een intolerant moreel
klimaat voor, de ander ziet erop toe dat literatuur die voorschriften niet zal hinderen.
De auteurs van romans worden door Vidal niet uitgezonderd. In tegenstelling tot
Gardner noemt hij geen namen, maar als hij schrijft: ‘De Serieuze Roman is
tegenwoordig schaars verlicht,’ dan is het duidelijk dat hij daarmee ook de
onafhankelijke (?) auteurs van nalatigheid beticht. Zo dan kan een situatie ontstaan
waarin literatuur een merkwaardige, onmaatschappelijke, ideeloze rol speelt. Waarin
de eekhoorns hun geld verdienen ‘door anderen te onderwijzen hoe ze boeken moeten
onderwijzen die geschreven zijn om onderwezen te worden.’ Boeken, mogen we dan
concluderen, die bovendien de goedkeuring kunnen wegdragen van de ‘machtige
kerken’ en hun filialen, de ‘machtige universiteiten’. John Gardner is dood. Edmund
Wilsons dagboeken zijn grotere sellers dan zijn opstellen over literatuur ooit geweest
zijn. Mary McCarthy en V.S. Pritchett zijn in Academieland ongenode gasten. Het
lijkt of Vidal bij voorbaat een verloren strijd voert. Veel lijkt af te hangen van de
romans die geschreven zijn en zullen worden. Hoewel hij vermoedt dat het al veel
te laat is voor noodstrategieën stelt Vidal toch ook one final tactic voor: de infiltratie
van de (populaire) genres. ‘Ze moeten worden opgevuld, bijna onmerkbaar, met
ideeën, wijsheid, subversieve concepten.’
Een compromis, misschien, maar gezien de situatie zo'n slechte gedachte nog niet.
Vidal schreef dat in december 1980. Sindsdien verschenen er een aantal romans
waarin genre en idee inderdaad harmonieus met elkaar verbonden werden en die
bewijzen dat de combinatie een sterk en gezond soort literatuur kan voorbrengen die
misschien bij voorkeur maar niet per definitie ondergeschikt hoeft te zijn aan de pure
roman idée. John Gardner liet Mickelsson's Ghost na, filosofie in combinatie met
een spookachtige vertelling; Robert Stone combineerde in A Flag for Sunrise de
gevolgen van imperialisme met een verhaal dat thrillerachtige vormen aanneemt;
Vidal zelf zou nog eens een roman als Kalki of Messiah kunnen schrijven; John
Irving heeft rechts Amerika misschien nog het meest gepijnigd door hun troetelkind,
het gezin, in pijnlijke niet-rechtse beelden en termen te definiëren in The Hotel New
Hampshire; de oorlogsroman is sinds kort terug met John Del Vecchio's Vietnamepos
The 13th Valley; Malamud grijpt in zijn laatste, God's Grace, naar de fabel in een
post-nucleaire omgeving.
Of schrijven alleen genoeg is om het getij in de VS te keren, kan betwijfeld worden,
maar het is zeker dat het behoud van een onafhankelijke literaire cultuur daar zijn
begin of zijn einde vindt. Achter de schrijftafel, in het onbevooroordeelde, roddelvrije
hoofd van de auteur. ■
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Een reus sluipt door de nacht
Roald Dahl is niet kinderachtig in grote dingen
The BFG door Roald Dahl geïllustreerd door Quentin Blake Uitgever:
Jonathan Cape, 224 p., f35,35 Importeur: Keesing
Doeschka Meijsing
Op een donkere nacht als iedereen slaapt, sluipt the BFG door de straten van het
dorp. Het is het heksenuur. Een straal maanlicht valt door een kier in de gordijnen
precies op het hoofdkussen van de kleine Sophie, de enige van de slaapzaal die
klaarwakker ligt. Hoewel ze weet dat het streng verboden is en dat er vreselijke
straffen op staan, begaat ze de kloeke moed om uit haar bed te komen en het gordijn
te sluiten. Dan ziet ze de BFG. Van ontzettende schrik is ze meteen terug in bed, de
lakens over haar hoofd getrokken. Maar het is al te laat: een reusachtige hand, waar
Sophie helemaal in kan verdwijnen, wordt het raam binnengestoken, grijpt Sophie
en verdwijnt met haar uit het raam.
‘Kun je iets bedenken dat angstaanjagender is dan als zoiets je midden in de nacht
overkomt, laat het ons weten,’ schrijft Roald Dahl.
Inderdaad, ik heb nog nooit een kinderboek gelezen dat zo eng begint als dit, zelfs
de meest griezelige uit de Prisma Juniores van vroeger verbleken er bij. En het rillen
neemt nog in hevigheid toe als Sophie in de hand van de reus een reis maakt in een
snelheid die haar de adem afsnijdt - en ten slotte in een grot opgeborgen wordt, waar
een grote steen de ingang verspert. Sophie is dood, weet je onmiddellijk. Vooral
omdat het boek is opgedragen aan Olivia, ‘20th April, 1955 - 17th November 1962’,
Dalhs eigen gestorven dochtertje. Allemachtig, wat krijgen we nu? Wat is dit voor
een kinderboek?
Niet dat er een verbod ligt op de dood in kinderboeken. In De gebroeders
Leeuwenhart van Astrid Lindgren sterft er ook een heel ziek en arm jongetje. Maar
dat was om te huilen en huilen is toch altijd minder erg dan in je stoel zitten te rillen
van angst. Roald Dahl is niet kinderachtig in grote dingen.

Tekening van Quentin Blake

Wat er verder gebeurt in The BFG, in die grot waar de steen voor is gerold, is dat
stukje bij beetje de angst afneemt en plaats maakt voor eerst een ongelovige grijns,
dan een brede glimlach en tegen het einde van het boek, als de koningin van Engeland
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de mooiste rol speelt waar ze ooit in haar loopbaan van heeft kunnen dromen, een
schaterlach die voorlopig niet meer ophouden wil.

Mensenvlees
De BFG is een reus en zoals alle kinderen weet Sophie heel goed dat reuzen van
mensenvlees houden en speciaal van dat van kleine meisjes die 's nachts uit hun bed
geroofd worden. Maar al gauw komt Sophie erachter dat de BFG een speciaal soort
reus is, met een speciaal soort eigenschappen. Hij woont in dat hol in een geel en
dor landschap, waar Sophie, als ze even om de hoek van de steen kijkt, de andere
reuzen ziet liggen slapen: wanstaltig snurkende wezens. Als ze wakker worden zullen
ze weer op pad gaan naar mensenvlees: mensen uit Panama, vanwege de sterke
‘hoedige’ smaak; mensen uit Jersey vanwege de smakelijke wollige prikkel op de
tong, en de mensen uit Wellington omdat ze naar laarzen smaken.
‘Wat verschrikkelijk,’ denkt Sophie en ze vraagt trillend: ‘What kind of human
beings do you eat?’ ‘ME!’ shouted the Giant. ‘Me gobbling up human beans! This
I never! The others, yes! All the others is gobbling them up every night, but nol me!
I is a freaky Giant! I is a nice and jumbly Giant! I is the only nice and jumbly Giant
in Giant Country! I is THE BIG FRIENDLY GIANT! I is the BFG. What is your
name?’ ‘Mijn naam is Sophie,’ zei Sophie terwijl ze nauwelijks het goede nieuws
durfde te geloven dat ze juist gehoord had.’
De BFG onderscheidt zich van de andere reuzen omdat hij geen ‘human beans’
eet, maar louter ‘snozzcumber’, een vrucht zo wanstaltig van smaak, dat havermoutpap
er een delicatesse bij is. ‘Het smaakt naar kikkerhuid en rotte vis,’ hijgt Sophie als
ze een hapje geproefd heeft. ‘Erger dan dat,’ schreeuwde de BFG, ‘To me it is tasting
of clockcoaches and slimewanglers!’ Gelukkig heeft de BFG altijd nog een fles
‘Frobscottle’ in huis, een overheerlijke drank waarvan de belletjes, in tegenstelling
tot de belletjes van Cola en Pepsi, niet door je neus naar buiten komen, maar de
omgekeerde richting volgen zodat je een knal van een ‘Whizpopper’ kunt laten.
Behalve door zijn eetgewoontes verschilt de BFG ook van de andere reuzen doordat
hij zulke grote oren heeft dat hij alles in de wijde wereld kan horen, van de drukke
conversatie tussen mieren tot en met wat de kinderen dromen in hun bed. Hij doet
dan ook aan droomvanging: op een avond mag Sophie in zijn jaszak mee naar
droomland, om daar in glazen potjes dromen te vangen. Ze vangen ook een
nachtmerrie, die de BFG zeer zorgvuldig in een glazen pot opsluit, zodat hij niet vrij
kan rondzweven en de kinderen in hun slaap bang kan maken. In de grot heeft de
BFG een miljoenenvoorraad dromen opgeslagen, netjes ‘gelabeld’, zodat er zo nu
en dan ook wat gemixed kan worden. Sophie mag een paar dromen lezen. Ze vindt
de dromen voor meisjes leuker dan de dromen voor jongens, maar dat hoort ook zo
volgens de BFG. 's Avonds, als de andere reuzen op mensenjacht gaan, gaat de BFG
met een tas vol glazen potten dromen en een lange trompet, óók op weg naar
mensenland om slapende kinderen dromen in het oor te trompetteren.
De derde bijzonderheid aan de BFG is zijn taalgebruik. Hij heeft zijn taal geleerd
uit een heel oud
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boek, dat hij ooit van het nachtkastje van een slapend jongetje heeft gestolen. Hij
heeft veel moeite gedaan om zich de taal via dat oude boek eigen te maken, maar
maakt steeds fouten en is bedroefd als Sophie hem telkens corrigeert: Zijn ogen
rustten op Sophie's gezicht! ‘I is telling you once before,’ he said quietly, ‘that I is
never having a chance to go to school. I is full of mistakes. They is not my fault. I do
my best. You is a lovely little girl, but please remember that you is not exactly Miss
Knoweverything yourself.’
Uit welk boek heeft de BFG zijn taal geleerd? Uit Nicholas Niclebey van Dahl's
Chickens.

Doedelzak
Hoe en waarom de BFG en Sophie uiteindelijk in een droom van de koningin van
Engeland terechtkomen, zal ik niet verklappen. En wat de Engelse luchtmacht
uiteindelijk voor een opdracht krijgt van hare majesteit ook niet. Maar wel dat de
situatie in Buckingham Palace zo ijzersterk is dat zelfs Elisabeth, koningin van
Engeland, op een gegeven moment een glimlach niet kan onderdrukken. Dat is op
het moment dat de BFG, ondanks alle waarschuwingen van Sophie in het nabijzijn
van de koningin een ‘Whizpopper’ laat en beweert dat het als muziek in de oren
klinkt. Op dat moment glimlacht de koningin. Maar ze herstelt zich met de woorden!
‘I prefer the bagpipes.’
Zoals verplicht is voor een goed kinderboek, eindigt het allemaal heel mooi en
tevreden. De BFG krijgt lessen van Sophie zodat hij geen fouten in zijn taal meer
zou maken en hij maakt zulke goede vorderingen dat hij alle boeken van Charles
Dickens, die hij nu niet meer Dahl's Chickens noemt, kan lezen. ‘Je zult nog een
groot schrijver worden,’ voorspelt Sophie hem.
En ze raadt hem aan een boek te schrijven over hem en haar. Dat doet de BFG en
het wordt keurig gedrukt en uitgegeven en de koningin leest het haar kleinkinderen
voor. ‘Maar omdat de BFG een heel bescheiden reus was, wilde hij zijn eigen naam
er niet opzetten. Daarvoor in de plaats gebruikte hij iemand anders naam.’ En waar
is dat boek dat de BFG geschreven heeft dan nu? ‘It 's right here,’ luidt de laatste
zin van het boek, ‘You've just finished reading it.’ Jammer, denk ik, en begin weer
op bladzijde 1, als de BFG door de nachtelijke straten sluipt.
■
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Een fijne neus voor drijfveren
Leon Edels opvattingen over psychologie en schrijvers
Stuff of Sleep and Dreams Experiments in literary psychology door Leon
Edel Uitgever: Harper & Row, f 62,40 Importeur: Nilsson & Lamm
Jan Fontijn
Experimenten in literatuurpsychologie noemt Leon Edel zijn essays die hij onder de
titel Stuff of sleep and dreams bundelde. Nu geeft de term ‘literatuurpsychologie’
heel wat verwarring omdat daaronder de meest uiteenlopende activiteiten vallen. De
een noemt zich literatuurpsycholoog omdat hij Jungs archetypen in een oeuvre kan
aanwijzen, een ander omdat hij Freuds Oedipus-complex in een tekst op het spoor
is, weer een ander omdat hij een verband kan leggen tussen de jeugd van een schrijver
en de thematiek van zijn werk of omdat hij de verhoogde polsslag en bloeddruk bij
lezers van literatuur registreert. En dan ben ik verre van volledig.
Literatuurpsychologisch onderzoek kan soms heel zinnig zijn, ja bijna noodzakelijk.
Als bij voorbeeld Vestdijk in Meneer Visser's hellevaart en Hermans in Nooit meer
slapen of Van Eeden in Van de koele meeren des doods gebruik maken van
psychologie bij de karakterisering van hun personages, dan is het vrij voor de hand
liggend om ‘psychologisch’ te interpreteren. Iets anders wordt het als critici of
literatuuronderzoekers een hoeveelheid psychoanalytisch jargon op een soms vijandige
wijze op de schrijver en zijn werk loslaten. Men heeft dan de pretentie dat men
schrijvers binnenste buiten keert en hun ware gezicht laat zien. Van enige sympathie
voor of verwantschap met de schrijver en zijn werk is in dat geval geen sprake. De
schrijver wordt als een patiënt op de divan gelegd en als neuroot of psychopaat
geëtiketteerd. Van beide richtingen in de literatuurpsychologie, de zinnige,
voorzichtige en de onzinnige, kwaadaardige richting, zijn er in Nederland wel
voorbeelden te vinden, al moet ik er meteen bijzeggen dat literatuurpsychologie hier
weinig beoefend is. Een verklaring voor dat laatste is misschien te vinden in het
ontbreken van een grote biografische traditie in ons land.

Leon Edel

Bij Leon Edel, auteur van de omvangrijke en veelgeprezen biografie van Henry
James, kan je heel goed zien dat een goed biograaf van schrijvers deskundig moet
zijn op het gebied van de literatuurpsychologie. Edel heeft verstandige dingen
geschreven over de biografie. Zo is hij ervan overtuigd dat de biograaf als hij de
onbewuste mythe van een schrijver kan betrappen, de kern van zijn persoonlijkheid
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die de drijfveer is van zijn handelen, al voor de helft binnen is. Er zijn dan heel wat
biografische feiten die bijna vanzelfsprekend hun plaats krijgen.

Drijfveren
In zijn essaybundel geeft Edel aan wat hij onder literatuurpsychologie wil verstaan.
Literatuurpsychologie is voor hem de studie van wat literatuur uitdrukt van de mens
die het schept. Zo geformuleerd zegt deze definitie niet veel. Natuurlijk drukt literatuur
van alles en nog wat van zijn maker uit: zijn politieke of morele of godsdienstige
overtuigingen bij voorbeeld. Maar daar gaat het Edel niet in de eerste plaats om. Wat
zijn essays steeds centraal stellen, is de mening dat een literair werk nooit
onpersoonlijk is, ook al doet een schrijver zijn uiterste best om zich te vermommen
en zich te verbergen achter de maskers van het onpersoonlijke. Of een schrijver wil
of niet, zo meent Edel, hij zal keuzes moeten maken bij het schrijven. Hij zal moeten
kiezen welke beelden, welke vormen, welke situaties of welke namen hij zal
gebruiken. En het is juist bij die keuzes dat je de auteur op zijn onbewuste drijfveren
bij het schrijven kan betrappen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je moet je
niet alleen totaal ingeleefd hebben in de persoon van de schrijver en zijn werk maar
je moet ook goed op de hoogte zijn van de algemene literaire conventies van de tijd
waarin de schrijver leeft en werkt. Want alleen tegen deze achtergrond kan je het
persoonlijke bepalen. Een goed literatuurpsycholoog - en Edel is dat - heeft niet
alleen een degelijke kennis van de biografie van een auteur maar heeft ook een grote
belezenheid. Edel bezit bovendien wat ik gemakshalve ‘psychologische intuïtie’
noem. Ik bedoel daarmee dat hij een fijne neus heeft voor de momenten waarin
onbewuste en onderdrukte gevoelens van een auteur te voorschijn komen in zijn
werk. Hij is tuk op ogenschijnlijk kleine tekens waar de mens zich mee verraadt: bij
voorbeeld een verschrijving, een naamgeving. Er zijn daar in zijn essays mooie
voorbeelden van te geven. Zo draagt Hugh Walpole zijn laatste novelle The killer
and the slain op aan ‘the great author of The Turning of the Screw’. Walpole vergist
zich: de titel van Henry James' novelle luidt The Turn of the Screw. De verschrijving,
zo ontdekt Edel, maakt een onopgelost en permanent conflict van Walpole zichtbaar
ten opzichte van James, een schrijver die Walpole zowel bewonderde als benijdde.
Als een waar detective weet Edel feiten, die in tijd soms ver uit elkaar liggen, met
elkaar in verbinding te brengen.

Mythen
De psychologische kennis waarvan Edel gebruik maakt, is goed beschouwd over het
algemeen vrij elementair en getuigt van veel gezond verstand. Dure woorden en
ingewikkelde psychologische verklaringen zul je bij Edel niet of nauwelijks vinden.
De invloed van Adler, met wie Edel in 1930 kennis maakte, is hier en daar te merken.
Hoe mensen van macht gebruik maken en hoe ze proberen te ontsnappen uit een
anonieme wereld, wordt dan ook meerdere malen aan de orde gesteld.
Een van de functies die de literatuurpsychologie voor Leon Edel heeft, is het
ondergraven van mythen over schrijvers en hun werk. Van de mythe van Thoreau,
levend in de wilde natuur van Walden, laat hij weinig heel. De vraag waar het Edel
om te doen is, luidt: waarom ging Thoreau eigenlijk naar Walden Pond? Om die

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

vraag te beantwoorden worden feiten uit het leven van Thoreau door hem opnieuw
geïnterpreteerd en gewaardeerd. Zo worden de bosbrand die Thoreau als kind
veroorzaakte en de woede van de plaatselijke bevolking ten gevolge daarvan door
Edel erg belangrijk gevonden. Jarenlang spreken bewoners uit de omgeving over
Thoreau in misprijzende termen: ‘that damned rascal’. Een van de redenen waarom
Thoreau naar Walden trok, was dat hij wilde ontkomen aan die vijandschap. Wat
Edel in feite doet, is de biografie van Thoreau op belangrijke punten herschrijven,
omdat hij andere vragen stelt. Dat Thoreau Walden Pond koos, waar hij als het ware
de bel voor het eten van zijn ouderlijk huis kon horen luiden, wordt verklaarbaar in
het licht van de grote moederbinding van Thoreau.
Edel bekent dat hij ook zelf niet ontkomt aan het scheppen van mythen. Een mythe
die hij jarenlang koesterde, is Joyce geweest. Hij heeft de Ierse schrijver een aantal
malen ontmoet. Op middelbare leeftijd komt Edel tot de ontdekking dat de Joyce
van zijn vroege bewondering een held van een sprookje was, geschreven door hem
zelf en door Joyce. Joyce blijkt een psychopaat te zijn, een veeleisende, egocentrische,
pedante, paranoïde persoonlijkheid. Joyce verzon de mythe dat de hele wereld tegen
hem was. Volgens Edel schreef Joyce niet voor de literatuur maar uit persoonlijke
wraak. De felheid waarmee Edel Joyce aanvalt, heeft iets te veel van de teleurstelling
van een teleurgestelde minnaar. Hij wordt zelfs moralistisch als hij het
sadomasochisme van Joyce ter sprake brengt. Literatuurpsychologie kan nadelig
werken als het beeld dat zij geeft van de persoonlijkheid van een schrijver en diens
motieven tot schrijven te veel de kijk op het werk gaat bepalen. Dat is bij Edel het
geval wanneer hij de pathologische elementen in de kunst van Joyce benadrukt.
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Het nadeel van de literatuurpsychologische methode is dat de aandacht voor de
psychologische kanten van de schrijver en zijn werk ten koste gaat van bij voorbeeld
de sociale kanten. Bij Edels essays heb je af en toe de indruk dat schrijvers alleen
maar schrijven om depressies te overwinnen. Het gevaar dreigt zelfs dat hij een te
stereotiep beeld van een schrijver wil opdringen aan de lezer. Zo beweert hij in het
overigens uiterst leesbare essay over Eliot: Poets do feel more than most persons;
that is why they are poets’. Ik geloof daar niets van. Dichters voelen niet meer dan
de meeste andere mensen. Wel hebben ze meer dan andere mensen de behoefte en
wie weet het talent om hun gevoelens onder woorden te brengen. Dat schrijvers bij
uitstek treurige, bedroefde mensen zijn, zoals hij in zijn essay ‘Tristimania: the
madness of art’ beweert, betwijfel ik ook. Hetzelfde essay geeft ook een paar
voorbeelden van wilde speculaties van Edel. Zo zou Tolstoi, toen hij op hoge leeftijd
in een klein spoorwegstation stierf, de dood van zijn heldin Anna Karenina onder de
trein symbolisch doorleefd hebben, maar dan zonder de gewelddaad.
Maar dat alles neemt niet weg dat ik Edels essays met belangstelling heb gelezen.
Edel is een goed stilist, die in staat is in een beperkt aantal bladzijden de lezer te
informeren over de essentiële momenten van een leven van een auteur. Het essay
over Virginia Woolf lijkt me daarvan een goed voorbeeld. Wie zoals hij schrijft over
schrijvers en literatuur, houdt niet alleen van literatuur maar is ook in staat zich in
allerlei levens in te leven. Je zou dat laatste, dat vermogen tot identificatie, Edels
humanisme kunnen noemen of, zo men wil, zijn levenswijsheid. Een staaltje daarvan
is terug te vinden in het essay ‘Portrait of the artist as an old man’, waarin hij de
verschillende manieren waarop Tolstoi, Henry James en Yeats op het ouder worden
reageren met elkaar vergelijkt.
In een van de gaafste essays in de bundel, dat over Edmund Wilson, prijst Edel in
Wilsons kritieken onder andere de weigering om kritiek als machtsinstrument te
beschouwen en de deernis met het lijden waaruit zoveel kunst wordt geboren. Het
lijkt me ook een uitstekende karakteristiek van Edels essays.
■
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Nieuw-Zeeland heeft een goudmijn
De Public Library van Auckland
Bibliotheken

Boudewijn Büch
Nieuw-Zeeland spreekt weinig tot de verbeelding van een letterkundige, een
boekenliefhebber of een bibliotheekwetenschapper. Het was dan ook noodgedwongen
dat ik in betrekkelijk korte tijd driemaal in Nieuw-Zeeland verblijf hield. De
middelmatige schrijfster Katherine Mansfield (Katherine Middleton Murry, néé
Kathleen Beauchamp; 1888-1923) werd er geboren. Tot mijn genoegen schreef J.
Middleton Murry in zijn introductie tot haar dagboeken: ‘Op haar achttiende jaar
keerde ze zeer tegen haar wil terug naar Nieuw-Zeeland en bracht de volgende twee
jaar van haar leven door in volstrekte rebellie tegen wat ze toen hield voor de
bekrompenheid en het provincialisme van een afgelegen kolonie.’
Driekwart eeuw later denk ik er nog steeds niet anders over. Tijdens mijn eerste
séjour in Nieuw-Zeeland trof ik geen enkele bibliotheek of boekhandel aan. Tijdens
mijn tweede bezoek vond ik een enkele niet onaardige boekhandel en een suffe
plattelandsbibliotheek. Gedurende mijn derde verblijf was ik te gast in een aantal
niet zinledige antiquariaten en tenminste één uitnemende bibliotheek.
Over Nieuw-Zeeland schrijven staat gelijk met een poging om de afgewende zijde
van de maan gestalte te geven. Omtrent onze antipode iets positiefs te willen berichten,
staat gelijk aan zelfmoord (het leven van Mansfield eindigde dan ook treurig; zij
leeft voort in D.H. Lawrence Women in Love onder de naam ‘Gudrun’). Maar ik
maakte de reis andersom: ik woon in Europa en bezoek af en toe deze treurige,
aculturele maar ecologisch verantwoorde archipel. Auckland is in vele opzichten de
hoofdstad van Nieuw-Zeeland. Formeel heeft echter Wellington deze pet op. In deze
laatste stad is de voorname Turnbull Library. Deze bibliotheek heeft echter meer de
functie van een museum. Zij bevat bijna alle belangrijke foto's, gravures en
documenten die betrekking hebben op de geschiedenis van het land. Als bibliotheek
in de engere betekenis is zij van minder belang dan de Nieuwzeelanders denken.
Ondertussen is het de enige boekerij die de ontwikkelde Nieuwzeelander, bij navraag,
weet op te noemen. Voor het overige gaat de interesse van deze eilandbewoners niet
verder dan bier, schapen en op zijn best een kwart pagina in de NZ Herald (16
september 1982) waar gewag wordt gemaakt van de kleinste bibliotheek van het land
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- ter grootte van een toilet. Dezelfde krant had op 31 augustus een bericht op de
voorpagina waarin werd gemeld dat de boeken van de stadsbibliotheek van
Christchurch zo'n gebrek aan vocht hebben dat het personeel in de vroege ochtend
het karpet moet besproeien. Beide berichten zijn geschreven in een neerbuigende,
melige toon. Zij vertolken zonder enige twijfel de opvatting van de gemiddelde
Nieuwzeelander die boeken en bibliotheken ronduit belachelijk vindt. De
Nieuwzeelander werkt zich overdag een ongeluk en de avonden brengt hij door voor
de beeldbuis, zittend op een krat pils. In het bibliotheekje van het plattelandsdorpje
Huntly, The Huntly Public Library (op zijn Maori's Kek Pounamu O Rahui Poketa)
trof ik enkele oudere, totaal bezopen lezers aan met een blik bier in de hand.

Korte broek
De grootste universiteit staat, in campus-vorm, in een park te Auckland. De
bibliotheek is gevestigd in een torengebouw. Door een woud van rijwielen klim ik
naar binnen.
Een minuut later zit ik aan het bureau van het hoofd uitleen N.J. Gibson Smith,
MA N.Z., DipNZLS, ANZLA. Als ik hem vertel omtrent het doel van mijn bezoek
en hem op zijn vraag welke bibliotheken in de wereld ík bezocht heb, een inderdaad
niet geringe lijst opsom, kijkt de geleerde mij droevig aan. De rollen zijn - onbedoeld
- omgekeerd. Ik moet vertellen hoe mooi het in Franse bibliotheken, in Oostenrijkse
archieven et cetera is. Na een uur krijg ik eindelijk de bibliothecaris aan de praat
over zijn eigen bibliotheek. Gibson Smith: ‘We hebben toch geen research-boekerij
kunnen opbouwen, alles is naar Engeland gesleept! In 1950 hadden we hier nog bijna
niks. Geld is er niet meer en áls er geld is, dan wordt het gebruikt voor studieboeken.
Dure museale boeken daar hoeven we helemaal niet aan te denken. Eén, precies één
incunabel hebben we hier. We barstten van de doubletten, allemaal
negentiende-eeuwse romans die we tot onze grote ellende maar steeds aangeboden
krijgen. Die zijn we nu zo'n beetje aan het opruimen. Als u wilt kunt u gratis en voor
niets een vrachtwagen Dickens meenemen.’ Ik verzoek het hoofd uitleen om
docementatiemateriaal. Hij staat op en daar zit ik oog in oog met de veel minder
geleerde onderkant van de heer Gibson Smith. Hij draagt een korte broek.
Een ogenblikje later komt hij terug met een bestoft Report of the Librarian for the
year 1968 en een soortgelijk verslag van 1981. Het is geen opwekkende literatuur.
Armoe, een lijst van giften (in 1981 schonk Fison (NZ) Ltd tien dollar aan de
bibliotheek, ongeveer tweeëntwintig gulden en de ‘NZ Dental Assoc.’ 150 dollar).
Van het rijk krijgt de bibliotheek een zeer gering bedrag. Verder is de collectie zeer
verspreid door het institutensysteem; een gruwel voor iedere bibliothecaris. Het
hoofdgebouw bevat de algemene collectie, de letterkunde en de sociale
wetenschappen.
Een rondwandeling door het zeer moderne gebouw geeft een zekere tevredenheid
met de stand van de Nederlandse bibliotheken. Het gebouw ontbeert een
luchtbehandelingssysteem. Dat zou zeker nodig zijn in dit dan weer vochtige, dan
weer snikhete of ijskoude deel van Nieuw-Zeeland. Maar... geen geld. Het interieur
ziet er overigens keurig uit en, een verrukkelijk iets, de bibliotheek is geheel
Amerikaans, dus open, opgezet. Men kan alle boeken bekijken en zelfs de kranten.
Daarentegen is het absurd om te zien hoe honderd jaar oude couranten in dozen
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gepropt zitten waar iedere bezoeker ze rustig uit- en in- kan pakken. De verpulvering
slaat hard toe.
In de hal van de Universiteitsbibliotheek hangt een vitrine met aardige foldertjes
die aan de balie te krijgen zijn. Helaas zijn ze niet meer te verkrijgen op een paar na.
Aan herdrukken wordt niet gedacht vanwege... inderdaad: geldgebrek. De vouwbladen
die ik wél verwerf, geven een somber beeld van de collectie. De catalogus van de
Vernon Brown Architectural Papers vermeldt een onbelangrijke verzameling
typoscripten van een onbelangrijk architect. De Pacific Collection is het enige die
de middelmaat ontstijgt, de verzameling oude en nieuwe Stille Zuidzee-periodieken
mag er wezen. Nog even gezocht in de catalogus: ze hebben veel Rimbaud maar
bijna uitsluitend in Engelse vertaling (je zou maar Frans studeren in Auckland!),
kasten vol Shakespeare en Dickens, een mooie Rupert Brooke-collectie, twee boeken
van Couperus vertaald, één in het origineel, Vestdijks Rumeiland in het Engels, vier
boeken van Gerrit Komrij en één van mij.
Terug bij het hoofd uitleen zegt hij, nog somberder: ‘Ach, je haalt hier je BA en
gaat voor het echte studeren naar Engeland. Heeft u dit al?’ Ik krijg de bouwfolder
van de bibliotheek die in 1969 werd geopend. In 1983 viert de universiteit haar eerste
eeuwfeest. In Auckland-Waikato, historical journal (april 1982) las ik over de eerste
jaren van de universiteit: ‘De bibliotheek was arm; alle boeken die er stonden waren
(willekeurige) schenkingen en er was geen bibliothecaris maar slechts een systeem
van vertrouwen. Men verwachtte van de studenten dat ze de boeken wel zouden
terugzetten.’ Er is dus toch wel wat veranderd. Ofschoon de studenten in de eerste
jaren van de universiteit nog over een kolenvuur konden beschikken; in 1982 is er
geen cv in de bibliotheek terwijl de winters in Nieuw-
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Zeeland bijzonder vinnig kunnen zijn.

Mijn hoop is echter gevestigd op de Auckland Public Library. Gibson Smith heeft
er tegenover mij de lof van gezongen. In vergelijking met deze boekerij achtte hij
zijn UB een tweedehands zolderopruiminkje. Ik was reeds een paar keer langs de
Public Library (PL) gelopen, in het centrum van de stad, op een soort eiland tussen
razende verkeerswegen, en had in mijn dagboek geschreven: ‘Het gebouw oogt zo
vreselijk dat ik aarzel om er in te gaan.’ Op advies van Gibson Smith betreed ik op
een middag een immens wit-betonnen gebouw. Nog niet geheel voltooid en in de
vorm van een trapezium.

Uitzonderlijk
Het interieur is modern, ruim van opzet en ‘gezellig’. Roltrappen, veel licht en zitjes.
Een meisje dat bezoekers wegwijs moet maken, zegt: ‘Nee, meneer, we hebben geen
informatiemateriaal. Behalve dit foldertje Welcome to the Library.’ Op het lichtbruine
velletje staat voor welke boeken ik wáár moet zijn en de adressen van de twaalf
depots van de bibliotheek in de omgeving van Auckland. Het hoofd uitleen van de
UB heeft mij verkeerd voorgelicht; ik sta in de openbare leeszaal van Niedorp (ik
verzin maar een plaats waar ik nog nooit geweest ben). Toch verder gevraagd; ik
word naar de afdeling ‘Geschiedenis’ verwezen, achterin op de parterre. Een oudere
dame vraag ik of er een brochure bestaat met de geschiedenis van haar bibliotheek.
Ze knikt, trekt een boek uit een rek en wijst mij een stoel aan. Ik blader in een degelijk
uitgevoerd werk van Wynne Colgan The Governor's Gift, The Auckland Public
Library 1880-1980 (Auckland 1980). Na tien minuten begrijp ik dat ik plaats heb
genomen in een goudmijn. Nog twee minuten later koop ik het boek met opdracht
van de auteur en word door een meisje rondgeleid door het enorme gebouw.
De PL is buitengewoon breed-spectraal van collectievorming. Nergens is haar
bestand middelmatig, op sommige terreinen zelfs hoogst uitzonderlijk. Qua ruimte
heb ik nog nimmer een stadsbibliotheek aangetroffen van deze omvang en zó druk
bevolkt. De boeken zijn gerubriceerd volgens een aangepast Dewey-systeem dat zeer
veel mogelijkheden biedt. De collectie Nieuwzeelandse schrijvers (hoe onbeduidend
deze in onze ogen ook mogen zijn) is nagenoeg volledig. De verwerkingstijd tussen
aankoop van het boek en de uitleenbaarheid is twee weken, wat zeer kort is. De
kaartverzameling is een unicum, zij bevat een enorme hoeveelheid plattegronden
van Nieuwzeelandse dorpen en steden! Het mij rondleidende meisje vertelt dat de
laatste bouwfase van de bibliotheek nog aan de gang is zodat ik de Grey-collection
niet kan aanschouwen.
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Sir George Grey (1812-1898) was een eigenaardig mens. Hij werd geboren in
Lissabon, werd in 1839 gouverneur van Zuid-Australië, in 1845 werd hij in hetzelfde
ambt benoemd te Nieuw-Zeeland. Negen jaar verhuisde hij naar de Kaap Kolonie al weer als gouverneur en in 1861 was hij terug in Nieuw Zeeland... als gouverneur.
Omdat men in Engeland niet langer tevreden over hem was, werd hij in 1868
ontslagen. Vervolgens deed hij in Engeland een gooi naar een parlementszetel waar
hij niet in slaagde. Hij werd parlementslid in Nieuw-Zeeland, was twee jaar premier
(1877-1879) en legde eindelijk al zijn functies neer in 1894. Hij reisde naar Engeland,
werd adviseur van koningin Victoria en zag zijn vrouw (die hij haatte, zij woonde
reeds zevenendertig jaar gescheiden van haar echtgenoot in Groot Brittannië) terug.
Het deed beide echtelieden geen goed. Vlak na elkaar stierven zij in september 1898.
Sir George werd begraven in St. Paul's Cathedral.
Waarachtig meer het leven van een bestuurder dan dat van een bibliofiel. Toch
was Grey vooral het laatste. Hij schonk zijn bibliotheek aan de stad Auckland tenminste een gedeelte. Een ander deel van zijn bezit vermaakte Grey aan de
bibliotheek van Kaapstad. Dat leidde tot de vreemde situatie dat er Newzealandiana
in Kaapstad geraakten en Capiana in Auckland. In 1923 kwamen de beide
bibliotheken tot een uitwisselingsverdrag.
Tijdens zijn leven kocht Grey een groot aantal zeldzaamheden, meestal per post
door middel van toegestuurde veilingcatalogi. In het totaal heeft hij 14.000 boeken
en drieduizend handschriften aan de PL geschonken tussen 1887 en zijn dood in
1898. Deze boekenschat heeft Grey om zich heen gehad op een eenzaam eiland,
vijftig kilometer ten noorden van Auckland, Kawau Island. Hij woonde daar met
zijn nicht, die hij als dochter aannam, van 1862 tot 1888. Maar reeds op 19 augustus
1882 had Grey een deel van zijn bibliotheek van het eiland laten verhuizen naar
Auckland. Zijn schenking zou de basis vormen van de PL.
Het voert in dit kader te ver om uitvoerig stil te staan bij de gebouwen en
schenkingen die uiteindelijk leidden tot de huidige bibliotheek. De behuizing ervan
werd een lijdensweg. In 1953 besloot men om een nieuw gebouw neer te zetten op
de huidige plek: de kruising van Wellesley, Lorne en Rutland Street. In 1982 kan
men eindelijk de laatste fase van het reeds dertig jaar lang bedoelde gebouw voltooien
na afbraak van een bioscoop. In de honderd jaar dat de bibliotheek bestaat werd zij
verwend met het legaat van Frank Wild Reed (een Alexandre Dumas-collectie die
zijns gelijke niet kent; Reed heeft nooit één woord Frans kunnen spreken!), de
toevoeging van een technische bibliotheek - de Leys Institute Library - en nog veel
meer heerlijkheden.
De PL bezit heden meer dan honderd waardevolle wiegedrukken, het enige en
eerste exemplaar van een in Nieuw-Zeeland gedrukt boek - een bijbelvertaling in het
Maori - en alle vier de folianten van Shakespeare. Tijdens mijn bezoek helaas
opgeslagen en niet te bezien. Tot ik de bibliothecaresse eens vriendelijk aankijk. Een
lift voert ons naar de kelder. Daar staat de Grey-collectie (en menig ander boek) te
wachten op een definitieve plek in het gebouw dat, D.V., in 1983 klaar zal zijn. De
boekerij van Grey is imponerend van kwaliteit, zeker voor een Stille Zuidzeese
uithoek als Nieuw-Zeeland. Zij is weliswaar te breed van opzet maar anderzijds, wat
een schoonheden: de Eneydos van William Caxton (± 1490), het vijftiende-eeuwse
Horae Beatae Mariae Virginis, A Prophecy van Blake (1794) en een fantastisch
exemplaar van de Pynson-Canterbury Tales van Chaucer (waarschijnlijk van 1493).
Tussen al deze schatten staat een biljart ter ontspanning van het personeel. Het is
wonderlijk deze bibliotheek-van-niveau aan het andere einde der wereld aan te treffen.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

Nog wonderlijker is het als ik het briefje van Grey lees dat hij in augustus 1892
schreef aan de fameuze Engelse antiquair Quaritch: ‘Ik hoop dat het u goed gaat niet stuk te krijgen man als u bent. In uw catalogus no. 124, blz. 71, nummer 712
wordt een exemplaar beschreven van Shakespeare's first edition 1623. £85. Indien
nog niet verkocht, zendt u het mij. Ik ben bang om het te kopen. Beste wensen en
hoogachtend G. Grey.’ Zoals de lezer in dit artikel heeft gezien, bezit de PL deze
editie voor deze belachelijk lage prijs, zelfs voor het jaar 1892. Het is allemaal zo
wonderlijk in Nieuw-Zeeland. Maar het wonderlijkst is een artikel in New Zealand
Libraries (september 1982). Daarin wordt de ‘Niedorp public library’ bijzonder
geprezen in de bijdrage van Stephen J. Murphy ‘Public libraries in the Netherlands:
one New Zealand librarian's impressions’. Ik weet niets van Niedorp en zijn
bibliotheek. Wat ik wel weet, is de schok die ik kreeg in dat verschrikkelijke land
Nieuw-Zeeland: dat de PL van Auckland een bibliotheek is waarvoor Amsterdam,
Parijs of New York zich niet zou behoeven te schamen. De Auckland Public Library
bewaart, onder andere, het Dumas-manuscript van La Jeunesse de Louis XV. En dat
handschrift bezit, uiteraard, geen enkele Franse bibliotheek.
■
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Zinnige dweepzucht
De brieven van Bettina von Arnim (1785-1859)
Frauenbriefe der Romantik Uitgegeven door Katja Behrens 449 p., f17,30
Bettina von Arnims Armenbuch Uitgegeven door Werner Vordtriebe 136
p., f9,25
Achim und Bettina in ihren Briefen Briefwechsel Achim von Arnim und
Bettina Brentano Uitgegeven door Werner Vordtriebe, ingeleid door
Rudolf Alexander Schröder 2 delen, 986 p., f117,10
Al deze boeken zijn uitgegeven door Insel Verlag en worden geïmporteerd
door Nilsson & Lamm
Rinus van Hattum
In het veelbecommentarieerde Pruisenjaar 1981 is aan de plaats van de vrouw in het
culturele leven van Pruisen geen overmatige aandacht besteed. ‘Vrouwen van
betekenis’ waren er wél, zoals Rahel Vamhagen, Karoline von Giinderode, Caroline
Schlegel-Schelling, Dorothea Veith-Schlegel, Susette Gontard en Bettina von Arnim.
Ze werden allemaal geboren tussen 1763 en 1785, beleefden allen in hun jonge jaren
de weerslag van de Franse Revolutie en/of werden volwassen in een door Frankrijk
bezet vaderland. Het waren deze vrouwen die in hun land, (elders was dit allang niets
bijzonders meer) voor het eerst uit de privé-sfeer braken.
Vanaf Susette Gontard (de Diotima van Hölderlin) die nog geheel en al beantwoordde
aan het beeld dat men traditioneel van de vrouw had, tot de zelfstandige, bijna
geëmancipeerd te noemen Bettina von Arnim drukten zij definitief hun stempel op
de Duitse romantiek. Hun veelvuldige onderlinge relaties, hun literaire salons, maar
ook hun voor die tijd nog ongewone optreden als geëngageerde vrouw en critica van
sociale misstanden worden uitvoerig gedocumenteerd in de bundel Frauenbriefe der
Romantik, waarin de brieven van nog drie andere bijzondere vrouwen, Caroline von
Humboldt, Caroline Michaelis en Elise von der Recke, helaas geen plaats hebben
gekregen.
Naast Rahel Varnhagen is van deze briefschrijfsters in het bijzonder Bettina von
Arnim bekend gebleven omdat zij ijverde voor betere sociale omstandigheden voor
de armen en door het merkwaardige huwelijk dat zij in 1811 sloot met Achim von
Arnim, de vriend van haar broer Clemens Brentano. Na hun huwelijk trok hij zich
terug op zijn landgoed om dat vol plichtsbetrachting te besturen. De avonden wijdde
hij aan het schrijven van romans en gedichten. Zij woonde in het levendige Berlijn,
ontving er haar gasten, converseerde, correspondeerde en musiceerde.
Wat was dat voor een huwelijk, dat tot het overlijden van de man twintig jaar stand
hield en waarvan de tussen beide partners gevoerde correspondentie zo'n duizend
pagina's druks beslaan? Het betreft hier in geen geval een verstandshuwelijk, want
uit de 541 brieven spreekt van begin tot eind een gelijkblijvende liefde en oprechte
belangstelling in elkaars doen en laten.
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Mythe
Dat Achim en Bettina elkaar niet zouden hebben verdragen vanwege zijn ongezellige
hang naar eenzaamheid en haar luidruchtigheid en gebrek aan tact, is een mythe. Eén
van die vele mythen overigens, die Bettina in haar lust tot overdrijving en
mystificering maar al te graag zèlf bij jaloerse vrouwen en geërgerde mannen in
stand hield. Merkwaardig genoeg trad Bettina, die vol geestdrift tekende, schilderde,
modelleerde en musiceerde, in haar huwelijksjaren niet als schrijfster naar voren.
Dat gebeurde eerst na Achims dood in 1831. We nemen aan dat zijn literaire arbeid
onbedoeld de hare in de weg stond.
Naast Goethe (‘En het vlees werd geest’, zou ze onder diens beeld hebben willen
zenen) bestond er voor Bettina maar één dichter: Achim. Al haar brieven hadden tot
doel hem uit zijn landbouweconomische gevangenis naar de vrijheid te halen die een
dichter als hij voor zijn daden en dromen nodig had. Maar vrijheid betekende voor
beiden iets anders.

Bettina von Arnim

In zijn brieven was Achim niet de dichter. Hij toonde zich in zijn mededelingen
geheel van zijn huisbakken kant, terwijl Bettina juist steeds weer aanleiding vond
tussen de vele berichten over de kinderen en het dienstbodevraagstuk door, haar
eigen kunstprestaties en -ambities te memoreren. De dichtkunst was niet Arnims
belangrijkste interesse; naast zijn eigenlijke vak, het recht, waren dat de exacte
wetenschappen, de wiskunde en bovenal de natuurkunde. Zijn publikaties op dit
terrein schijnen ook niet geheel zonder waarde.
In 1802, hij is dan eenentwintig jaar, publiceert hij zijn eerste boek, de wonderlijke
roman Hollins Liebesleben. Deze was bedoeld als pendant van Godwi oder das
steinerne Bild der Mutter van zijn vriend Clemens Brentano, die niet alleen zijn
zwager zou worden, doch vooral met Arnim verbonden zou blijven door hun beider
verzameling Duitse volksliederen Des Knaben Wunderhorn (1805-1808).
Ook in 1802 leerde Arnim in het ouderlijk huis der Brentano's te Frankfurt Bettina
kennen en zag haar daarna pas weer in 1805; het was geen liefde op het eerste gezicht.
Eerst in de loop der jaren van vrienden tot geliefden geworden, beslisten zij in 1811
tot een huwelijk. Het waren twee heel verschillende werelden die in dat echtverbond
bijeenkwamen. Achim (afkorting van Joachim) von Arnim (1781-1831 - deze
jaartallen maken hem alleen al actueel) was een telg van de Noord-Oostduitse
grensadel. Samen met zijn broer werd hij door zijn grootmoeder opgevoed. Hij had
een sombere en in zich zelf gekeerde natuur, had de neiging veel te piekeren en
verkeerde niet graag in groot gezelschap. Met recht zou hij een prototype van de
romanticus mogen heten, als we maar wisten wat dat begrip precies inhield. In de
begintijd van zijn huwelijk schreef hij aan de hoogleraar en latere minister Von
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Savigny: ‘Het is nu eenmaal mijn gewoonte, die ik niet meer kan afleren, mij sneller
te verliezen in treurige dan in vrolijke verwachtingen.’

Springerig type
Geheel anders dan haar man, maar niet minder romantisch ingesteld, was Bettina (=
Elisabeth) Brentano (1785-1859). Haar vader was uit Tremezzo aan het zuidelijke
en zonnige Comomeer naar Frankfurt gekomen en kwam daar als vermogend
koopman, zij het ook nouveau riche, in aanzien. Eerst veel later is de adellijke afkomst
van ook deze familie gebleken. Uit zijn drie hu-
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welijken sproten totaal twintig kinderen waarvan er in 1802, toen Achim en Bettina
elkaar leerden kennen, nog elf in het grote huis ‘Zum goldenen Kopf’ aan de
Sandgasse woonden. Bettina's ouders waren toen reeds dood. Na enige jaren
kloosterschool (het is verleidelijk haar latere godsdiensthaat daaruit te verklaren)
werd ook zij verder door haar grootmoeder opgevoed. Eenmaal weer terug in het
ouderlijk huis wende zij snel aan een ruime en luidruchtige familiekring. Dit was
ook geheel in overeenstemming met haar levendige, vaak overdreven en geforceerde
vrolijkheid. Zij bezat een wat schwärmerische aard en was steeds tot overdrijving
geneigd, of het nu om sympathieën of antipathieën ging. Ook over haar hebben we
een getuigenis van een tijdgenoot en vriend. In 1808, schreef Wilhelm von Humboldt
dat Bettina hem ten zeerste verstomd heeft doen staan. ‘Zulk een levendigheid, zulke
gedachten- en lichaamssprongen (want nu eens zit ze op de grond, dan weer op de
kachel), zo veel geest en zo veel dwaasheid is ongehoord.’
Het leven van dit springerig type zou van verwachtingen en desillusies
aaneenhangen. Want haar ‘hochgesteigerter Gefühlsrhetorik’, haar ‘schwindelnder
Seelenflug’, haar ‘Himmelsstürmerei’, zoals inleider Schröder dat noemt, moesten
toch steeds weer in de realiteit eindigen. Die realiteit maken we zestien jaar lang mee
door de brieven die vanaf 1815 zonder onderbreking spreken van zorg en vreugde,
van hoop en teleurstelling, en vooral getuigen van Bettina's moeite met het gedurig
gescheiden zijn, van Achim.
Een slecht huwelijk was het ondanks alle geografische en psychologische
tegenstellingen niet. Bettina schreef op 1 februari 1831 over Arnims dood aan de
gebroeders Grimm: ‘Gij lieve vrienden van Arnim! “Wanneer er twee in mijn naam
bijeen zijn, dan verkeer ik onder kun,” zegt Christus, die voor de zijnen is gestorven.
Arnim is ook voor de zijnen gestorven, want zijn dood heeft ons allen bijeengebracht,
en zijn woord is in ons levend geworden; en elke gebeurtenis in zijn leven getuigt
van zijn liefde.’
Afgezien van de biografische kennis die de correspondentie ons verschaft, heeft
zij ook waarde uit cultureel-geschiedkundig en sociologisch oogpunt. De brieven
berichten ons over woontoestanden in de stad en op het land, over de onwetendheid
der artsen, het mesmerisme, de homeopathie, de hygiënische wantoestanden, de
gezondheidszorg die voor de kleinste kinderen wijn en bier als versterkende middelen
aanbeveelt, en over nog zoveel meer. Verder ontmoeten we uiteraard tout-Berlin,
vanaf de verwanten en de naamloze stoet dienstboden tot de grote namen van onder
meer Goethe, Hegel, de Grimms, de Von Humboldts, Schleiermacher, Schadow,
Schinkel, Uhland, Kerner. Een van biografische gegevens voorzien personenregister
verschaft de toegang tot deze en andere eerste- of tweederangsfiguren. Deze met
zorg uitgevoerde briefeditie is dus veel meer dan de geschiedenis van een huwelijk,
dan de weergave van twintig jaar streven naar eenwording, maar dat laatste is zij
natuurlijk wel in de eerste plaats.

Arme wevers
Eerst na Achims dood komt de schrijfster in Bettina naar voren. In haar ten dele
gefingeerde roman Goethes Briefwechsel mit einem Kinde (1835) blijft zij de
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briefvorm trouw. Uit de brieven die zij van haar broer ontving en haar antwoorden
erop stelde zij verder in 1844 Clemens Brentanos Frühlingskranz samen. In beide
werken springt ze nogal onbekommerd met de werkelijkheid om. De alledaagse
realiteit in de meest schrijnende zin werd in datzelfde jaar 1844 voor haar aanleiding
aan een groot werk over het armenwezen te denken. Geen van haar boeken was reeds
voor het verschijnen zo beroemd als dit ‘Armenbuch’. De voorgeschiedenis van het
project begon twee jaar eerder, toen de regering in Potsdam een prijsvraag uitschreef
ter beantwoording van de vraag of de klachten over de toenemende armoe
gerechtvaardigd waren, wat de oorzaken en kenmerken der verarming waren en
welke stappen men ertegen kon nemen. Dat de commissie eerder historische en
theoretische antwoorden verwachtte dan praktische aanwijzingen om die armoe op
te heffen, ontging Bettina geheel en al.
In deze tijd kwam zij in contact met een aantal jonge radicalen. Haar zoon
Friedmund schreef onder de indruk van de ontstane gedachtenwisseling in 1843 zijn
eerste politieke schriftuur: Was ist Eigentum? Begin 1844 hoorde Bettina dat ergens
in Silezië een zekere fabrikant Schloeffel zich voor verbetering van de arme wevers
inzette. Op haar verzoek stelde hij een lijst samen van gegevens over tweeënnegentig
armen in zijn omgeving. Naar aanleiding van deze lijst deed Bettina op 15 mei van
dat jaar in alle grote Duitse kranten een oproep om gegevens over het armenwezen
in alle delen van het land toegezonden te krijgen om deze tot een uitvoerig werk te
ordenen. In tegenstelling tot wat lang werd aangenomen, heeft er nooit een
‘Armenbuch’ van de hand van Bettina bestaan; de lijsten zelf zouden het armenboek
hebben moeten vormen. Het onderzoek van Werner Vordtriede leert dat die lijst zo'n
250 bladzijden zouden moeten beslaan. Van publikatie zou evenwel niets komen,
daar deze, na de weversopstand van juni 1844, gelijk zou hebben gestaan met een
poging tot opruiing.

Communiste
Van opruiing werd zij trouwens al beschuldigd door de advertentie zelf en door haar
Dies Buch gehört dem König (1843) dat bij het volk valse verwachtingen zou hebben
gewekt en daardoor de oorzaak der opstand zou zijn geweest. Naar we uit het dagboek
van Varnhagen von Ense weten, zou Bettina aan minister Alexander von Humboldt
hebben geschreven dat hij zich om het boek geen zorgen meer hoefde te maken, maar
dat ze wel een goede raad voor de koning had, om namelijk de voorgenomen bouw
van een dom liever te wijzigen in die van duizend arbeidershutten in Silezië. Het
scheelde weinig of zij werd, evenals George Sand, met wie zij ooit een onderschepte
brief had gewisseld, van communisme beschuldig. Vóór 1848 was dat immers nog
zo'n vaag begrip dat ieder die zich het lot van de armen aantrok of er een enigszins
afwijkend levenspatroon op nahield, voor communist werd gehouden. De fabrikant
Schloeffel zette zich daadwerkelijk voor de armen in en bekocht dat met een halfjaar
gevangenisstraf.
Bettina's uittreksels uit het werk van de Zweedse econoom Georg Svederus en
haar brieven aan de koning van Pruisen leren dat zij heel zinnige ideeën heeft gehad
over de opheffing der zogenaamde lagere standen, over hun aandeel in de
volksvertegenwoordiging en over gezondere economische verhoudingen in het
algemeen. Dat zij hierbij een volstrekt afwijzende houding ten opzichte van het
christendom aannam, was in die tijd van schrijvende en economiserende priesters

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

en dominees iets bijzonders, helemaal voor een vrouw. Het valt echter te betreuren
dat zij voor de uiteenzetting van haar gedachten zich in een zogenoemde
‘brentanosche Symbolsprache’ uitdrukte, die zij met haar broer gemeen had. Meer
‘bettinisch’ van stijl is zij in haar gedachten over het Pruisisch koningschap. De
goedwillende vorst en zijn slechte raadgevers heten in haar parabelen Gott en Teufel.
Zich zelf ziet zij als goede genius aan de voet van de troon. Zij richt zich geheel niet
op maatschappelijke revoluties of op een nieuwe organisatie in het arbeidsproces;
wat ze wil is niets meer of minder dan een ‘innere Neuerschaffung des Menschlichen’,
bij de armen, meer nog bij de rijken, maar het meest bij de koning.
Met soms wel wat vergaande nauwkeurigheid doet Werner Vordtriede verslag van
Bettina's maatschappelijk engagement. Dat het boekje wat rommelig is ingedeeld en
in de chronologie voortdurend heen en weer springt (wat past trouwens meer bij
Bettina's karakter?) neemt niet weg dat het een goed beeld geeft van deze zelfstandig
denkende vrouw uit het midden van de vorige eeuw.
■
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De paradox van ijskoud genieten
De Verzamelde Gedichten van Gerrit Kouwenaar
Verzamelde Gedichten door Gerrit Kouwenaar Uitgever: Querido 600 p.
f65,Rein Bloem
In 1950 hield de zestigjarige dichter Pierre Reverdy een radiolezing, die later
verscheen in de Mercure de France (nr. 1044): Cette émotion appelée poésie. Reverdy,
die toen al een omvangrijk oeuvre van gedichten, romans en verhalen bij elkaar had
geschreven en die in het door hem opgerichte avant-gardetijdschrift Nord-Sud (1917)
veel over poëzie en beeldende kunst (kubisme) had gepubliceerd, geeft een terugblik
op de afgelegde weg, die hem ver van gangbare poëzie vandaan had gebracht.
Dit zijn enkele uitspraken van Reverdy, afkomstig uit die lezing:
- het doel en de ambitie van de dichter is: in zijn werk met eigen middelen een
bijzondere emotie op te roepen, die de dingen van de natuur niet kunnen oproepen
in de mens;
- het is door de schilderijen van de grote meesters, dat jonge schilders voor het
eerst gegrepen worden, door de gedichten van ouderen, dat toekomstige grote dichters
ontroerd en gewond worden voor het leven;
- het rebelleren tegen de natuur, het breken met het leven (de werkelijkheid van
alledag) is niet een gebrek aan levensvreugde; integendeel wat de dichter het meest
opbreekt is een overvloed aan levensvreugde;
- de buitensporige liefde die de dichter voelt voor de werkelijkheid en die hem
uitput is, zoals elke vorm van liefde, geen afleidingsmanoeuvre, maar een middel om
zich zelf beter in de ander te leren kennen, zoals die ander zich op zijn/haar beurt
meer terug zal vinden in jou;
- de gevoelens van de dichter zijn tenaastebij dezelfde als van iedereen, maar toch
wil hij iets geven waarvan hij voelt dat het alleen van hem zelf is: het onzegbare dat
toch moet worden gezegd;
- het is de wijze waarop dingen worden gezegd die ze ongehoord en
onvervreemdbaar maakt, intiem en onafscheidelijk; zo ontmoeten de een en de ander
elkaar in hun wezen: dat ze anders zijn;
- zit er in alles poëzie? welnee, in niets zit poëzie, poëzie zit in de bewerking die
de dingen in hun onderling verband ondergaan;
- het overhevelen van ongevormde emotie naar esthetisch vlak, zodat met het
gewichtsverlies aan aarde en vlees ondragelijk verdriet plaats maakt voor
onuitwisbaar genieten - dat is poëzie.
Pierre Reverdy was een levensgenieter in het feestgewoel van Parijs, een vechtersbaas
en een druktemaker. Later leidde hij een kluizenaarsbestaan in Solesmes, waar hij
van tijd tot tijd uit opdook aan de arm van Coco Chanel. Hij had maar één ambitie:
met zijn poëzie iets aan de werkelijkheid van de lezer toevoegen, dat er in die vorm
nog niet eerder was.
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Stenen muren
Nu zullen de meeste dichters wel hopen dat het hun woorden zijn die bij anderen
aankomen, maar het maakt wel verschil of zij in hun verwoording dicht bij de
gemeenschappelijke werkelijkheid blijven of er radicaal mee breken. Is dat laatste
het geval, dan riskeren zij reacties in de trant van: onmenselijk, abstract, irreëel, niet
van deze wereld, gevoelloos.
Een dichter die een gedicht binnenvalt met De deur die niet open gaat en je aan
het eind laat staan voor Het huis waar je niet binnen gaat en je ondertussen geen
enkel aanknopingspunt of identificatiemogelijkheid geeft, die dichter kan niet rekenen
op een warm onthaal. En de stenen muren waar de gedichten van Reverdy vol mee
zitten, waar zijn anonieme hij en jij's telkens tegenop lopen en dan maar afwachtend,
nee wachtend blijven staan zonder één emotie te verraden of er iets aan te doen, die
muren weren blijkbaar ook vele lezers.
Dat geldt voor de ontvangst van Reverdy's werk in eigen land, maar nog meer
voor die in ons land, dat aan de paradox van ijskoud genieten altijd een broertje dood
heeft gehad. Liever met een aantal fijne luiden souperen in een door noodweer
bedreigde tuin dan in een niemandsland stuiten op een muur zonder te weten wat
daar achter zit. Liever meeëten met Nijhoff dan met Kouwenaar, die schreef:
Beginnen wij op een heldere middag vol dingen
met een mondje dood
vooreerst in verband met gewoon
dus minder omdat het onder elke steen
krioelt van de meeëters

Het begin klinkt met dat wij heel uitnodigend, maar onmiddellijk en hardhandig
wordt de werkelijkheid losgelaten om plaats te maken voor een spel met woorden
(doodgewoon) vol mogelijke vondsten en varianten (meeëters) die met het heldere
uitgangspunt niets meer te maken hebben.
Een normaal scheppingsproces laat het woord vlees worden, Kouwenaar doet het
andersom, het vlees wordt woord:
Kok sprak vereeuwig mij nu
dit menu
en ik schreef lekkere letters en vrat
geen hap

In zijn eerste bundel, Achter een woord (1953), is de werkelijkheid nog volop
aanwezig, leefbaar of onleefbaar, en al neemt de poëzie afstand daarvan: achter het
woord blijft van alles intact. Wordt de wereld eens omgelogen tot een aardig spel,
dan heet het:
Zo is de vreugde,
een grapje dat mag.

Daar valt plezier aan te beleven, maar jaren later in autopsie/anoniem (1965) komt
Kouwenaar daarop terug:
....smakelijk eten kortom zoals ik vóór jaren al stelde:
een grapje dat mag dus
het omgekeerde -

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

Kopieerlust
De Nederlandse smaak wordt vooral gekenmerkt door angstvalligheid en nuchtere,
zij het in poëzie wat ironische coherentie: kijken wat er in de wereld te koop is, daar
woorden voor vinden en als het niet te doen is er een pijnlijke, meewarige glimlach
voor overhebben. Daar zit weinig levensvreugde in. Maar voor wie geldt:
het genot is gelijk een overdrijving, grenzeloos.

moet het anders, moet schrijver en lezer de kopieerlust des dagelijksen levens vergaan,
moet elk onderwerp veranderen in een lijdend voorwerp. Dat is een vooral pijnlijk
proces:
en dat is eten, zich duurzaam te goed doen, zich voeden
en ondeugd, zeer zilte nachtelijke spijzen
hazepeper en room: de volle kortstondige vrolijkheid die de huig hekelt
en tot de dood toe pijnigt
vertedert -

Het eventuele geluk zit in de dingen, maar de poëzie zit in de bewerking, de
transmutatie (Reverdy) daarvan, in de afzet die de dichter neemt om aan de grens
van het bestaanbare te komen, in zijn dodensprong.
Die grondparadox, uitgewerkt in talloze doodgewone woorden en feiten, die in
een handomdraai in hun tegendeel verkeren (licht/donker, snelheid/stilstand, wit/zwart,
hard/zacht, bouwen/breken) verbindt Kouwenaar met dichters als Reverdy en Wallace
Stevens (diens absence in reality), warmbloedige levensgenieters, die het overdreven
aanbod alleen aankunnen in min of meer ijskoude bewoordingen.
Voor een bepaald soort lezers hoeft dat niet, die hebben al gegeten en gedronken
vóór hun wat wordt opgedist, de oververzadigden van de voorgekauwde en gestampte
dus zeer coherente pot.
ik maak
kettingreacties van werkelijkheden
uitgespuwd of gegeten
en zo ontstaat een wereld, een stad, een huis
een stad onherkenbaar voor hen die menen
waar eens een huis stond is thans
het niets.

Het onmogelijke karwei waarvan Kouwenaar ons zeshonderd bladzijden laat genieten
is in de loop van meer dan vijfentwintig jaar veranderd van aard. Aanvankelijk ging
het om De ondoordringbare landkaart, de werkelijkheid die niet onder woorden te
brengen is; daarna om Het gebruik van woorden, het beproeven van een ars
combinatoria, waarin de werkelijkheid ontdaan moet worden van zijn
herkenbaarheden, het moet Zonder namen. Vanaf 100 gedichten (1969) wordt
Kouwenaar persoonlijker in het wegwerken van biografisch materiaal: herinneringen,
feitelijke gegevens worden uit vergeten vaatjes getapt om nu pas, omgeroerd en
ingedikt, hun volledige flavour te krijgen.
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Die procesgang tot dan toe zou je wat betreft het verwerken (verwerkelijken) van de
werkelijkheid kunnen beschrijven als het kan niet/ het moet/ het kan. In de laatste
jaren, van Landschappen en andere gebeurtenissen (1974) tot Volledig volmaakte
oneetbare perzik (1978) komt daar nog iets bij: het hoeft zonodig niet meer, dus (leve
het incoherente denken) ik blijf het proberen. In die laatste bundels zitten rustpunten,
waarop de werkelijkheid als oneetbaar wordt genoten, daar hoef je je handen en
woorden niet meer vuil aan te maken, wat en waarom zou je je nog willen verplaatsen,
vertreden, verschrijven:
wat men altijd bedoelde: snelheid
terwijl men stilzit, dit
blijkt al gemetseld, dicht
men lust iets, vult lucht op, houdt
het met vlees en herkent
de afbraak in dingen...

De bewondering voor de dichter, die in zijn werk zoveel gekruide werkelijkheden
op het bord heeft getoverd, ontplooit zich hier tot grote ontroering, meeëten hoeft
niet, het staat voor ons klaar. Naast die rustpunten is er nog veel te doen, moet er
nog fel tekeer worden gegaan om de kansen die het leven geeft waar te maken. Overal
in de Verzamelde gedichten zijn programmatische gedichten te vinden over hoe het
moet, hoe het zou kunnen, hoe het bereid en gesoupeerd kan worden. Vaak gaat dat
heel imperatief toe, inderdaad de kok heeft het voor het zeggen:
Doe die deur open
doe nu toch die dichte deur open
doe nu toch dat kleine elastiekje af
van dat grote pak brood
doe de grond open het licht open het oog
probeer te zien waar het zwart zit
probeer je hand op te tillen
probeer je vuist uit te leggen
probeer een vinger te breken
proef je bloed roep je mond
om de knoop te ontwarren om te zeggen
hoe je proeft dat het zou smaken moeten
maak met andere woorden die deur dicht
maak nu toch eindelijk eensvoorgoed
die open deur dicht -

Het is een hardhandige uitnodiging, gericht aan schrijver en lezer: zit er een traan of
vuiltje in het oog, dan moet een opening geforceerd worden, ook in dichterlijke zaken.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

59

Een poëtisch modus vivendi
De menselijke en stevige gedichten van Elisabeth Eybers
Bestand door Elisabeth Eybers Uitgever: Querido, 51 p., f 18,50
Rob Schouten
‘Een groot dichteres en uitnemende vertegenwoordigster van het bloedverwante volk
van Zuid-Afrika, welks culturele opgang ons tot vreugde en geestelijke verrijking
strekt,’ liet in 1958 ene J. Roeland Vermeer in De Maasbode optekenen over de
dichteres Elisabeth Eybers en haar Versamelde Gedigte. Dat was de tijd waarin ooms
en tantes nog ongehinderd naar het land van Sarie Marijs en Ossewa konden
vertrekken, uitgewuifd door jaloerse familieleden. Drie jaar later ging Elisabeth
Eybers zelf de omgekeerde weg en kwam in het waarderende Nederland wonen,
waar de eerste scheurtjes in de wederzijdse blijdschap om elkaars ‘culturele opgang’
toen al wel zichtbaar werden.
Politieke uitstraling, zoals bij voorbeeld het werk van Breyten Breytenbach dat heeft,
heeft haar poëzie nooit gehad. De Zuidafrikaanse apartheidskwestie, waarom dat
land hier voornamelijk nog bekendheid geniet, komt in haar werk hoogstens zijdelings
ter sprake. Haar poëzie is er meer een van alle tijden. Dát én omdat ze al zolang in
Nederland woont, heeft de kritiek kennelijk doen besluiten om Elisabeth Eybers tot
onze letterkunde te rekenen. Als enige ongeveer, want namen van andere
Zuidafrikaanse dichters als Ernst van Heerden of D.J. Opperman hoor je hier nooit
vallen, en de bespreking van het werk van Breytenbach en André Brink wordt bij
voorkeur aan Zuid-Afrika-specialisten overgelaten.
De poëzie van Elisabeth Eybers behoort dus tot de Nederlandse, al is ze in het
Zuidafrikaans geschreven. Zo wordt dat gevoeld, sinds een vorige generatie critici,
Morriën, Dubois en Hendrik de Vries, haar als zodanig besprak. Beste Nederlandse
poëzie ook; niet alleen is de kritiek haar vrijwel altijd goedgunstig gezind geweest
(‘mijns inziens de grootste dichteres uit ons taalgebied,’ vond Hendrik de Vries bij
voorbeeld), ze heeft ook belangrijke Nederlandse prijzen in de wacht gesleept, de
Herman Gorterprijs in 1974, de Constantijn Huygensprijs in 1978. Negatieve geluiden
werden eigenlijk nauwelijks gehoord. Hans Warren besprak haar bundel Kruis of
munt (1973) indertijd wat narrig, niet omdat hij de gedichten op zich zelf niet mooi
vond maar omdat hem een toon van zelfbeklag, de verlaten misbegrepen vrouw in
ballingschap, die kritiek uitoefende op de Nederlandse jeugd, irriteerde. Het kwam
hem in Elisabeth Eybers' volgende bundel Einder op een gedicht te staan: ‘Sy kop
met sekerheden volgeprop/ - geen skrefie vir 'n splinter ironie/om inte dring.’ Hij
had het dus wat minder letterlijk moeten nemen.

Bloem
Elisabeth Eybers is zo'n beetje de enige dichteres die geen Nederlands hoeft te
schrijven, om toch ten volle gewaardeerd te worden in onze letterkunde, een voorrecht
dat bij voorbeeld een Vlaamse schrijver goeddeels is ontzegd. Als die immers een
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woord als ‘goesting’ in z'n poëzie zou zetten, rolden wij schuddebuikend over de
vloer. Maar ‘hulle’ em ‘hierdie’ mag. Het is natuurlijk wel oneerlijk maar eveneens
begrijpelijk; het Zuidafrikaans ligt veel verder van ons bed, het is misschien wel een
soort Deens dat we wonderlijk genoeg toch zo maar kunnen begrijpen, terwijl het
Vlaams voor ons gevoel meer een vermakelijk Nederlands dialect is. In een
kattebelletje dat ik bij de toezending van Elisabeth Eybers' nieuwe bundel Bestand
kreeg, schreef de toezendende instantie: ‘Is het Zuidafrikaans zo mooi? of zijn het
écht de gedichten?’ Een vraag die twee tenen in gevaar brengt, maar waar je toch
niet uit louter diplomatie ‘allebei’ op hoeft te antwoorden.
De achtergrond van Elisabeth Eybers, in 1915 geboren in een intellectueel milieu,
vader Nederduits gereformeerd predikant, zet je wel een beetje op het spoor van haar
gedichten. Zij is iemand van het evenwicht, traditioneel in sommige poëtische
opzichten, genuanceerd, denk ik, in politiek opzicht, al hoeft de apartheid niet op
haar genade te rekenen. In welke Zuidafrikaanse traditie ze precies wortelt, kan ik
niet overzien. Ze wordt aldaar gerekend tot de ‘Dertigers’ (haar eerste bundel
verscheen in 1936), wat volgens Hans Ester in de Winkler Prins betekent ‘een accent
op het lyrisch ik, het belijdende element en de strijd met God in gebed’. Laten we
dat maar gauw vergeten. Opvallender in onze ogen is haar verwantschap met
Nederlandse dichters als J.C. Bloem en Vasalis. Aan ‘domweg gelukkig in de
Dapperstraat’ doet bij voorbeeld het slot van ‘Individualis’ sterk denken: ‘Hoewel
nog nooit opvallend kloek/wandel ek weer vandag daarlangs/en ondiepzinnig
vergewis/ek my dat 'k leef en selfs, danksy/jy-weet-wat, stomgelukkig bly’, aan ‘De
idioot in het bad’ haar gedicht ‘Jong Seun’: ‘Die seun klim druipend uit die bad,/sy
hele lyf is gaaf en glad // (...) ‘Strak ledemate, ribbekas/hoekig en hard soos 'n
kuras/(...) deuraar, teer soos 'n ooglid, sag/soos murg, hang weerloos die geslag.’

Elisabeth Eybers,
foto Philip Mechanicus

De taal
Dat de invloed van Nederlandse poëzie soms zo duidelijk aanwezig is, betekent
tegelijkertijd dat er, afgezien dan van de taal die ze gebruikt, geen sterk nationalisme
uit de poëzie van Elisabeth Eybers spreekt. De titels van bundels die ze, na haar
emigratie naar Nederland schreef, geven bij elkaar de indruk van een niemandsland,
waarin haar poëzie ontstaat. Balans wordt gecontrapunteerd door Kruis of munt,
Onderdak door de nu verschenen titel Bestand.
De beschrijving van een modus vivendi in een vreemd land is een van haar
opvallendste thema's na '61 geworden. Als volgt typeert ze het verschil tussen haar
land van herkomst en Nederland in het gedicht ‘Heimwee’: 'n Huis is iets wat teen
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'n helling staan/deur son gekonfronteer aan elke kant./Maar let op: sê jy huis in
hierdie land/dan dui jy drie beknelde kamers aan.’ Nederland komt er niet altijd even
goed af in deze poëzie. Het wordt vooral als een klein, klinisch, anoniem, lawaaiig
en dichtbevolkt wereldje beschreven. Maar die negatieve kanten van de buitenwereld
hebben kennelijk een averrechtse invloed op de dichtkunst, want die is bij Elisabeth
Eybers almaar persoonlijker, introverter en veelzeggender geworden. De dichteres
sluit zich op in haar binnenkamer en vlucht in de wereld van de taal:
Sy woorde was 'n gruisreën teen hul ruit,
'n skadelose tinkelende klag.
Eers het hul deur die raam geknik, gelag,
daarna hom ingelok en opgesluit,
Iewend oorhandig aan die stipte wraak
van hoogtemeter, loodlyn, winkelhaak.
Me woorde, met geslepe woorde, kap
hy 'n klein tonnel om weer te ontsnap.

Tot vervelens toe is deze poëzie door iedereen die er wat over zeggen wilde
‘vrouwelijk’ genoemd, met assoicaties als ‘gevoelig mijmerend, breekbaar, verstild,
moederschap’ en dergelijke. Ik word een beetje wee van die kwalificatie, die dunkt
me ook geen recht doet aan haar werk. Bernlef zat er indertijd dichter bij met zijn
omschrijving ‘getrimde “stevige” gedichten’. Elisabeth Eybers' poëzie zit altijd
keurig in het pak, ze rijmt nagenoeg altijd, metrisch en ritmisch verloopt alles ordelijk.
Dat ‘vrouwelijke’ mag dan misschien enigszins op de inhoud van haar verzen slaan
die nogal binnenskamers of zelfs immanent is, voor haar taalgebruik, het uiterlijk
van haar poëzie kan het niet bedoeld zijn. Haar gedichten hebben iets weg van etsen,
subtiel inderdaad maar vooral ook helder en een
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tikje scherp. In haar metaforiek heeft ze vaak iets dat aan beeldende kunst doet
denken, ‘Peinsriffels kras 'n fyn grafiek / dwarsoor sy voorkop van ivoor’, soms is
ze ook hevig plastisch: ‘My smal dakkamer het soos 's ark gekraak’. En dan treft
weer de laconieke toon van ‘Pyn het 'n lang tijd niks van hom laten hoor’. Vrouwelijk?
Toe nou. De lyrische en voor mijn part vrouwelijke aanzet tot een gedicht wordt in
het gedicht zélf juist vaak ontnuchterd, al blijft de oorspronkelijke gedachte intact.
Misschien wel het mooiste gedicht dat ik van haar ken is ‘Kamermuziek’. Over
de muziek van Vivaldi en Bach, heldere barok zeg maar, wordt gezegd: ‘Terwijl de
snare weeg en wiek / - geduldig, onberispelik - / word ons allengs oorreed / tot wat
ons lankal weet.’ Of dit gedicht poëticaal bedoeld is, dat wil zeggen niet alleen over
muziek maar ook over poëzie gaat, durf ik niet uit te maken, maar het is heel goed
zo op te vatten. Gevoel voor schoonheid en harmonie is in ieder mens aanwezig,
maar door de kunst wordt het ons helder gemaakt.

Redenerende toon
Gevoelens, intuïties en tropismen zijn steeds de uitgangspunten van Elisabeth Eybers'
poëzie, de gedichten zelf zijn heldere reflecties daarop. Gehuld in haar psyche ziet
de dichteres neer op menselijke oergevoelens, ‘Oer impresario van verdriet en droom’
of (prachtige omschrijving) het ‘gangbare heelalverdriet’.
De thema's in Bestand zijn wel ongeveer die van haar eerdere bundels. Een
duidelijke ontwikkeling zie ik niet in haar werk, dat in z'n totaliteit natuurlijk toch
sterk aan de poëzie van een vorige generatie doet denken. Mij stoort dat overigens
in het geheel niet. Akkoord, het zijn menselijke, eenvoudige en intieme gedichten,
deugden die niet altijd berekend zijn op de appreciatie van deze tijd, maar er zit toch
ook dat mooi berustende en onvergankelijke in, dat bij voorbeeld ook in het werk
van Vasalis blijft boeien.
In Bestand staan verschillende opposities centraal (‘Kontrasfoto’, ‘Remise’, ‘Nolens
volens’, ‘Dichtung und Wahrheit’). Het bestand dat gesloten wordt, is vooral dat
tussen de ontheemdheid in Nederland en de binnenwereld van eigen intieme
gevoelens. Het begint wat opstandig Zuidafrikaans, in ‘Nolens volens’ bij voorbeeld:
‘Suid-Afrika, toe ek jou moes verlaat / nie om jou domheid maar om eie seer / - met
tongval wat my land van herkoms meld - / wie ek nog nie dat ek ook as gas sou geld
/ by hierdie fuif waar hulle jóú trakteer / op amptelike monomane haat’ en eindigt
berustend grootmoederlijk: ‘Ouma’, ‘Sal jy nooit wys word nie? Jy het hulle lief /
ewe voorwaardeloos en primitief / en typ vir elke pyn asof hulle uit / jou eie verwaande
ingewande spruit.’ Zij trekt zich terug uit de lawaaiwereld van Amsterdam en het
alledaagse leven überhaupt, in de woordwereld van het gedicht. In heel haar poëzie
probeert ze precieze individualiteit tegen globale collectiviteit te bewaren of het
gevoel tegen het redenerende verstand. Dat laatste heel duidelijk is het gedicht
‘Notisie’: ‘Geleerdheid sou opsluit, uitleg gee / en sulke bronne van verwondering,
/ as ek maar wou, met wetenskap verdring, / Vandaar dat ek my in onkunde vermei.’
Het klinkt een beetje bedaagd, dit ‘gooi de wetenschap maar in m'n pet’, en
misschien niet erg sociaal, dat zoeken naar ‘'n stilte om bodemloos in weg te sak’
maar met de verguisde buitenwereld wordt toch nog genoeg rekening gehouden door
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de objectieve, redenerende toon en structuur van haar gedichten. Heel typerend voor
dit in schemering zich zelf peilende werk dat toch helder wil zijn, is het sonnet
‘Clair-obscur’:
Nee, terugtrek het ek my mie. Miskien
is twee nooit werklik peilbaar vir mekaar,
skif taal tot koeterwaals, kan geen gestaar,
hoe dringend ook, die teenspeler deursien.
Vreemd vind jy dit. Ek het al vroeg geleer
om wat ek nie verstaan vir lief te neem
wyl jy jou lewenslank toen elke sweem
van duisterheid soos 'n geroepene weer.
Miskien juis dáárom hou ek jou in die oog
en in die hart, bronwel van helderheid
gebiedend vir die paslike beleid
van elke dag. Jy mag mý denker deel,
genoeg om jou skerp kante te bestreel,
soveel daarvan as wat jy kan gedoog.

Dit gedicht is in meerdere opzichten een antwoord op eventuele kritiek, en als zodanig
een bestand met de buitenwereld, malgré lui misschien, maar tóch. Gaandeweg wordt
duidelijk dat het werk van Elisabeth Eybers niet alleen over een modus vivendi gáát,
maar het ook zelf ís, in een bekende maar stijlvolle traditie.
■
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De duistere jaren van een gloeilampenfabriek
‘Eindhoven 1933-1945’ van Frans Dekkers
Eindhoven 1933-1945 door Frans Dekkers Uitgever: Onze Tijd/In de
Knipscheer, 270 p., f29,50
Jan Meijers
Vorig jaar liet de Haagse Post in de komkommertijd een bommetje knallen - met een
echo tot in de rechtzaal. Het blad bracht een cover-story over het onderzoek van
Frans Dekkers naar de terreur van de Philips-bedrijfspolitie in de jaren dertig en
tijdens de oorlog, een gaaf staaltje onthullingsjournalistiek.
De opwinding werd evenwel veroorzaakt door de omslag, waarop het bekende
Philips-embleem stond met een pikante afwijking: hakenkruisjes op de plaats van
de sterretjes. Hierop reageerde de multinational met een kort geding. Tegen de
feitelijke inhoud van het artikel viel kennelijk niets in te brengen, tant pis voor Philips.
De HP werd tot rectificatie veroordeeld. Mochten de onthullingen destijds Philips
een kater hebben bezorgd, dan is het thans verschenen boek van Frans Dekkers goed
voor een Bengaalse tijger. De ex-topman mr. W.E.A. de Graaff is reeds op de ketting
gesprongen. In de Telegraaf beweert hij dat zijn rol van goed vaderlander vereiste
dat de goegemeente dacht dat hij fout was. Hij overweegt gerechtelijke stappen tegen
uitgever en schrijver. ‘Eindhoven’ gaat voornamelijk over Philips. Gezien de
praktische synonymie van stad en bedrijf is de titel een vlag die de lading,
hoofdzakelijk bestaand uit zwarte bladzijden, goed dekt. Het beeld dat Dekkers
schetst komt neer op het volgende.
Dat Anton Philips, de toenmalige paus van het wereldconcern, en Karl Marx een
gemeenschappelijke voorvader hadden, veranderde niets aan het feit dat eerst
genoemde het communisme beschouwde als het beest uit de afgrond. In 1928 bezoekt
hij de Fordfabrieken in Detroit. Hij maakt er kennis met een door de fameuze
Pinkerton geïnspireerde bedrijfspolitie die door spionage, controle en uitsluiting het
spook van de sociale onrust weet buiten te houden. Het verschaft hem een
eurekabelevenis. Terug in Eindhoven draagt hij zekere W.E.A. de Graaff, vriendje
uit het studentenleven van zoon Frits, de kroonprins, op om ook zo'n professioneel
particulier politie-apparaat op te zenen voor bedrijfsbewaking. Dat laatste dient zeer
ruim te worden opgevat. Hoe ruim blijkt als de tentakels van de organisatie reiken
tot ver buiten de fabriekspoorten, tot in stads- en landsbestuur en tot over de grenzen,
waar na Hitlers Machtsübernahme nuttige banden met de Gestapo worden
aangeknoopt. De dagelijkse leiding komt in handen van Willem Dijs die deze funktie
combineert met die van onbezoldigd inspecteur bij de gemeentepolitie, wat tekenend
is voor de invloed van de Philipsvinger op het gemeentebestuur.
Lang voordat de Duitse terreur zijn intrede doet, heerst er bij Philips al volop
terreur. Aanvankelijk richt het nieuwe apparaat zich op zuivering van het bedrijf van
verdacht geachte personen, met name communisten of wat daarvoor door moet gaan.
Intimidatie en provocatie zijn hierbij beproefde middelen, invallen en huiszoekingen
eveneens - en harde klappen! Uitsluitingen in aan Stalin herinnerende stijl zijn niet
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ongewoon: betrapt worden op een praatje met een verdacht individu kan besmetting
tot gevolg hebben, in casu de zak.

Wereldrijk
Van het een kwam het ander en het andere was samenwerking met de Duitse politie
in verband met Duitse werknemers, weldra met de Gestapo inzake uit het oosten
gevluchte linksen en joden. De oorlogsdreiging bracht de bedrijfspolitie vervolgens
op het pad van spionage en contraspionage. Er was onder meer samenwerking met
de Abwehr-agent Willy Geelen.
Philips was al in de jaren dertig vast van plan om hoe dan ook heelhuids door de
komende oorlog te komen, het land kon eventueel ten onder gaan. Paus Anton
verklaarde onomwonden: Het wereldrijk van Philips mocht niet afhankelijk zijn van
het lot van Nederland. Aan de vaderlandse neutraliteitspolitiek had hij dan ook geen
boodschap. Ondertussen werkte zijn schoonzoon Frans Otten een plan tot overleving
uit. Het concern werd opgesplitst in drie juridische eenheden: New York onder leiding
van Anton, Londen onder Otten, Eindhoven onder zoon Frits. Op deze manier had
Philips nergens vijandelijk vermogen en overal kon aan de oorlog worden verdiend.
Het contact Eindhoven-Londen liep in de oorlog via Zwitserland. Het werd
onderhouden door De Graaff die als vertrouweling van de Gestapo vrijelijk heen en
weer kon reizen, wat hij gemiddeld vier à vijf keer per jaar deed.

Collaboratie
Met de bezetting vangt de economische collaboratie aan. In hoeverre die
onontkoombaar was, of zelfs gewenst voor behoud van mensen en machines blijve
hier buiten beschouwing. Maar het was collaboratie - en zakken vullen! Men moet
het kind bij zijn naam blijven noemen en niet omdopen tot sabotage, verzet en
menslievendheid zoals na de oorlog is gebeurd. Mogelijk is de collaboratie achter
in de oorlog wat lusteloos geworden. Het bijstellen van het imago voor de naderende
vrede werd opeens belangrijk. Indianenverhalen bewezen daarbij goede diensten.
Maar de waarheid is dat de bezetter door de bank genomen dik tevreden was over
de bereidwilligheid bij Philips. En wat het verzet betreft was Eindhoven volgens de
Duitse autoriteiten opvallend rustig. De naam ‘Engelse vesting’ moet dan ook als
een egostrelend fantasienaampje gekwalificeerd worden. Het verzet is er voor een
groot deel net als elders pas na de bevrijding geboren, retrospectieve romantiek.
Meneer Frits dook op de valreep nog onder, dat wil zeggen trok zich terug in een
weelderige villa waar hij veel pingpongde. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken
dat het voornamelijk voor de sier was.
In het interneringskamp Vught werkten dwangarbeiders, veelal joden, voor Philips,
à raison van een schijntje en een maaltijd, de zogeheten Philiprak, tien uur per dag,
goed bewaakt en achter de vodden gezeten. Dat zij, althans voorlopig, gevrijwaard
waren van transport naar nog groter verschrikking en dat dientengevolge een aantal
ten slotte het leven eraf bracht, is geen verdienste van Philips, al deed men wel alsof
door na de oorlog een reünie voor deze mensen te organiseren. Meneer Frits hield
een gevoelig speechje. Waar hij het niet over had was het minste wat Philips kon
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doen: als nog behoorlijk over de brug komen voor de gedane arbeid. Het enige wat
ze kregen - de hel op de Vughtse heide zaliger nagedachtenis - was de Philiprak.
De bevrijding bracht de schande van de bijzondere rechtspleging, die menigeen
meteen al de hoop op een rechtvaardige wereld die hen vijf duistere jaren overeind
had gehouden ontnam. Het Philipsconcern dat zoveel aan de oorlog verdiende dat
het in 1942 ruim een en een kwart miljoen gulden aan Winterhulp cadeau kon doen,
kreeg het voor elkaar dat het zich zelf mocht zuiveren. Daarbij ging het niet anders
toe dan op landelijk niveau: kleine schoften werden soms gepakt, grote zelden. Men
kon ongestoord z'n gang gaan, want Philips had geen aanklager op z'n nek als de
Daf-broeders Van Doorne in de persoon van Antoon Coolen. Niet dat dat veel hielp.
De gebroeders die - onder veel meer - overvalwagens aan de SD hadden geleverd,
leefden nog lang en rijk. En Coolen viel uit de trein - dood. Als iets aantoonde hoe
rot de democratie kan zijn, was dat de bijzondere rechtspleging wel. Die onderschreef
dat de noodzaak van een nimmer aflatende onthullingsjournalistiek sinds Zola's
‘J'accuse’ nog geen haar minder was geworden. En waarschijnlijk ook nooit zal
worden. Maar daar slechts de democratie die mogelijkheid om zich zelf te zuiveren
bezit, blijft zij, hoe ziek ze ook moge zijn, de enige aanvaardbare samenlevingsvorm.
Voor de levendige en leesbare manier waarop Frans Dekkers met Eindhoven
1933-1945 hieraan een bijdrage levert komt hem hulde toe.
■
Jan Meijers is historicus. Hij schrijft een biografie over Mussert waarvan gedeelten
werden gepubliceerd in Maatstaf.
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Kapitalisme als onontbeerlijk stadium
Bill Warrens klassieker over onderontwikkeling en kapitalisme
Imperialism: Pioneer of Capitalism door Bill Warren Redactie John
Sender Uitgever: NLB and Verso Editions, f26,25
Bart Tromp
Bill Warren stierf in januari 1978. In de kringen van ontwikkelingsdeskundigen
genoot hij toen al een zekere vermaardheid die gebaseerd was op één tegendraads
artikel. Posthuum verscheen twee jaar later zijn eerste en laatste boek, in feite een overigens onvoltooide - uitwerking van dat ene artikel uit 1973 (Imperialism and
Capitalist Industrialization - New Left Review). Dit boek met zijn provocerende titel
is heel langzaamaan een ondergrondse klassieker aan het worden. Het is niet af,
fragmentarisch, er zitten grote lacunes in - maar het gaat voor alles op een
onontwijkbare en grondige wijze in tegen de gevestigde meningen op het terrein van
de verhouding tussen rijke en arme landen; tegen ontwikkelingstheorieën, en met
name tegen de marxistische imperialisme-theorieën.
Die gevestigde meningen laten zich bondig samenvatten. De onderontwikkeling van
de Derde Wereld is de schuld van het imperialisme. Imperialisme is hetzelfde als
kapitalisme. Antikapitalisme is identiek met socialisme. Het intellectuele instrument
om dit probleem te analyseren is het marxisme. Het marxisme levert tegelijk de
politieke methode om het probleem op te lossen.
Het boek van Warren laat van dit korte verhaal niets heel. Helemaal niets. Hij
beschouwt zichzelf als marxist en verdedigt vanuit die stellingname de these dat alle
marxistische imperialisme-theorieën in strijd zijn met de theorie van Marx. ‘On the
Development of the Marxist Theory of Imperialism’ heet het eerste deel van zijn
boek. Het tweede ‘The Rise of Third World Capitalism and the Positive Role of
Imperialism’. Men kan er niet omheen dat een provocerende titel te noemen.
Het is misschien aan het onvoltooide en soms schematische karakter van het boek
te wijten dat Warren bij tijd en wijle met de bijl argumenteert, maar daar staan vele
staaltjes van doordringende analyse tegenover. Warren start met de visie van Marx
en Engels op kolonialisme en imperialisme, en laat zien, dat zij, hoezeer zij ook oog
hadden voor de negatieve aspecten ervan, de opmars van het kapitalisme in
voor-kapitalistische gebieden beschouwden als een even noodzakelijk als toe te
juichen symptoom van vooruitgang. Keer op keer herhaalt hij in verschillende
toonaarden de grondgedachte van de theorie van Marx: dat kapitalisme niet alleen
een stap vooruit is vergeleken met wat daaraan vooraf ging, maar ook een
onontbeerlijk stadium op de weg naar socialisme. Warren heeft daarbij niet alleen
het tekstkritische gelijk aan zijn kant, maar geeft ook argumenten die de weinig
uitgewerkte gedachten van Marx en Engels op dit terrein ondersteunen. Hij merkt
op dat de standaarden waarmee marxisten en anderen kapitalisme en imperialisme
veroordelen - gelijkheid, rechtvaardigheid, welwillendheid, onafhankelijkheid van
geest, nieuwsgierigheid en inventiviteit en politieke democratie - enkel konden
opkomen en dominant worden binnen het kapitalisme. Sterker nog: enkel binnen het
kapitalisme ontstaan de voorwaarden voor democratie en socialisme.
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Nationale belangen
Vanaf Lenin hebben marxisten echter systematisch het omgekeerde beweerd. En
opnieuw toont War-
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ren aan dat de imperialisme-theorie van Lenin niet alleen geheel in strijd is met die
van Marx en Engels, en uiteindelijk slechts dienstig was als propaganda voor de
nationale belangen van de Sovjetunie, maar ook dat de theorie in het geheel niet met
de feiten klopt.
Dat geldt ook voor de ‘dependencía’- en onderontwikkelingstheorieën die in de
afgelopen twintig jaar dominant zijn geworden - in de landen van de Derde Wereld,
althans bij de daar regerede elites, bij de progressieve intelligentsia in het Westen,
en bij gevestigde machten op het gebied van hulp aan de ontwikkelingslanden als de
UNCTAD. De populariteit van deze theorieën schrijft Warren vooral toe aan de
ideologische behoefte waarin ze voorzien. Door kapitalisme en imperialisme (in de
betekenis van de penetratie van kapitalisme) de schuld te geven van de problemen
van armoede en onderontwikkeling, wordt de aandacht afgewend van interne oorzaken
van stagnatie - iets wat op zich, zoals Warren laat zien, in meer dan één opzicht tot
een voor ontwikkelingslanden desastreuze politiek heeft geleid. Zulke theorieën zijn
bovenal onhistorisch - ze suggereren dat zonder multinationals en kapitalisme wél
van een harmonische en geslaagde ontwikkeling sprake was geweest.
In het tweede deel van zijn boek argumenteert Warren met een veelheid aan
empirisch materiaal dat de sjibbolets van de derde wereldactivisten geen stand houden.
Kolonialisme en kapitalisme hebben een heilzame invloed gehad op de ontwikkeling
van arme landen; de kloof tussen arme en rijke landen is kleiner aan het worden, het
concentreren van hulpprojecten op de allerarmste groepen werkt averechts, integratie
in de kapitalistische wereldeconomie leidt op de iets langere duur tot een meer
evenwichtige inkomensverdeling, enzovoorts. Ondanks alles leven we volgens Bill
Warren in een tijdperk van afnemend imperialisme en voortschrijdend kapitalisme.
Als marxist ziet hij dat als een een progressieve ontwikkeling - want alleen zo worden
de voorwaarden geschapen voor de organisatie van het proletariaat en de ontwikkeling
van politieke democratie op wereldschaal. Zijn harde polemiek tegen het heersende
marxistisch populisme wordt vooral verklaard uit het feit dat hij deze politieke
ideologie ziet als de uitvinding van parasiterende intellectuelen, die daarmee de
ontwikkeling van het socialisme onmogelijk maken.
Het boek van Warren is een wel heel sterke illustratie bij de stelling die ik al een
jaar of zeven verkondig: dat het marxisme als coherente politieke theorie niet kan
bestaan, omdat vrijwel elke filosofische, sociaal-wetenschappelijke en politieke
zienswijze die men zich kan voorstellen zowel bestrijders als verdedigers kent die
zich met goede redenen ‘marxist’ noemen.

Ontnuchtering
‘Marxisten’ kunnen zich van Warrens boek dus niet afmaken met het argument dat
deze ‘eigenlijk geen marxist was’ al was het alleen maar omdat Marx dan ook
‘eigenlijk geen marxist’ was. Maar los van de kwestie van het marxisme is Warrens
boek veel belangrijker om z'n inhoud. De nog steeds aanhoudende mode in
imperialisme- en onderontwikkelingstheorieën ontstond als een allereerst door
intellectuele motieven ingegeven reactie op de Westerse ontwikkelings‘theorieën’
uit de jaren vijftig, die meestal op een of andere manier niet meer inhielden dan een
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schema voor de overgang van een ‘traditionele’ naar een ‘moderne’ maatschappij.
Maar in de loop van de jaren zeventig werd steeds duidelijker dat de nieuwe generatie
ontwikkelingstheorieën een verklarende kracht had die omgekeerd evenredig was
met hun ideologische aantrekkingskracht. Twee publicaties die de ontnuchtering in
Nederland markeren zijn Bertholets oratie uit 1975 (‘De strijd om een adequaat
ontwikkelingsparadigma voor de Derde Wereld’ - Eindhoven 1975) - waarin overigens
al aan het werk van Warren wordt gerefereerd, de bundel ‘History and
Underdevelopment’ (die ik vorig jaar in VN besprak) en, heel recent de
‘Buitenland-politieke notitie 2: Socialistisch Reformisme en Nieuwe Internationale
Economische Orde’ van de Wiardi Beckmanstichting.
Warrens boek is echter totnogtoe de meest substantiële bijdrage; men mag hopen
dat zijn pionierswerk op korte termijn achterhaald wordt door een studie die ook de
ontwikkelingen na 1978 in kaart brengt. ■
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De laatste rabbijnse stem
Bernard Malamuds' God als een ordenend principe
God's Grace door Bernard Malamud Uitgever: Chatto & Windus, 223
p., f37,80 Importeur: Keesing
Nienke Begemann
De nieuwe roman van Malamud is, in nog veel sterkere mate dan vroeger werk als
Pictures of Fidelman of The Tenants, een fabel over redding en overleven. Na Dubin's
Lives van 1979, dat ging over de midlife-crisis van de moeilijk levende en moeilijk
beminnende biograaf van D.H. Lawrence, is het een radicale ombuiging terug naar
wat altijd de kern van zijn werk is geweest - de joods-religieuze worsteling met God
en het bestrijden van de simplistische, al te primitief menselijke aspecten van het
christendom.
In God's Grace is die zelfgekozen opdracht ontdaan van de veelal historische bagage
van eerdere boeken: het speelt zich af in een toekomst waarin het mensdom zich zelf
heeft vernietigd door een thermonucleaire oorlog tussen de ‘Djanks’ en de ‘Drushki's’,
en er door het geweld een tweede zondvloed losbarst, waarmee God het verbreken
van het oude met Noach gesloten Verbond tussen Hemzelf en de mensen bekrachtigt.
Calvin Cohn, zoon van een rabbi en zelf opgeleid voor het rabbinaal maar door een
geloofscrisis paleontoloog geworden, overleefd als enige de ramp, als Noach en
Jonah voor hem, doordat hij in de twintig minuten dat alles duurt juist in een
duikerklok diep in de oceaan zit. God vertelt hem als hij boven komt, dat hij door
een vergissing in leven is gebleven. Als een tweede Job raast en tiert Cohn tegen
God en bedingt als gunst dat hij niet meteen zal sterven: hij krijgt de tijd om zich
zelf tot rust te brengen en zich te verzoenen met zijn lot.
Hoe Cohn dat doet, is de rest van het verhaal. Het komt erop neer dat hij doorgaat
met ademhalen (‘a few deep breaths’, zegt God tegen hem) en te handelen als een
rechtvaardig mens. Ergens in een hut van het verlaten schip vindt hij een jonge
chimpansee. Samen landen ze na dagen zwalken over de woeste zee op een tropisch
eiland dat de zondvloed heeft doorstaan. Cohn ontdekt dat de chimp is uitgerust met
een kunstmatige larynx: als hij de draden met elkaar verbindt, begint de jonge primaat
tot hun beider vreugde en verbazing te spreken. Een evolutionaire sprong is gemaakt:
‘Buz’, zoals de chimpansee heet, leert ook andere chimpansees, die op een goede
dag op het eiland verschijnen, spreken en Cohn wordt leider, vader en leraar van een
kolonie chimps. Zijn gesprekken met God worden minder frequent, hoewel er wel
confrontaties blijven over Gods invulling van zijn plan om de orde op aarde te
herstellen - bij de ergste wordt Cohn op de grond gesmeten en door stenen uit de
hemel bekogeld.

Chimpansees
Cohn neemt aan dat het God zal behagen als hij een ordelijke, verantwoordelijke
samenleving creëert en doet zo goed mogelijk zijn plicht: hij onderwijst de
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chimpansees, leert ze het land te bebouwen, God te eren en elkaar behoorlijk te
behandelen. Het enige vrouwtje, door de christelijk opgevoede Buz Maria Magdalena
gedoopt, wordt, als ze volwassen is, verliefd op Cohn, in plaats van op de chimps
die haar achtervolgen. Cohn besluit alle verboden te negeren in de nieuwe, post-Torah
tijd die is aangebroken, en een kind bij haar te verwekken, in de hoop zo zijn steentje
bij te dragen tot de continuering van het leven. Hij voelt genegenheid voor de
leergierige, lieve en gevoelige Magdalena, en na acht maanden wordt er inderdaad
een kleine mens-chimpansee geboren - Rebekah, lief, mooi en verstandig. Van haar
hangt naar menselijke berekeningen, de enig mogelijke volgende stap in de evolutie
af.
Maar Cohns inspanningen met zijn apen mislukken ten slotte toch - het is kennelijk
niet de bedoeling dat de menselijke soort zich op deze manier voortzet. Er arriveert
een groepje bavianen, en de chimps imiteren hun brutale macho-leider Esau die,
zoals in het wild niet ongebruikelijk is, een bavianenjong rooft, vermoordt en opeet.
Ondanks strenge straffen en verboden van Cohn gaat het kannibalisme door, totdat
de chimps zelfs Rebekah roven en vermoorden, uit wraak op Cohn, die immers het
enig beschikbare wijfje heeft veroverd, terwijl de chimp-mannetjes moesten leren
hun seksuele behoeften zelf te bevredigen of ze te sublimeren door het slijpen van
stenen of het lezen van de encyclopedie. Voor Cohns ogen wordt de mogelijkheid
tot evolutie zo wreed afgesneden.

Bernard Malamud, foto John McDonnell, The Washington Post

Op een avond vallen de chimps, onder aanvoering van Buz, Cohn zelf aan. In zijn
woede en verdriet wreekt Cohn zich op Buz, die min of meer zijn zoon was geworden,
door de draden van de kunst-larynx weer door te knippen. Vanaf dat moment kan
geen van de apen meer spreken, en verlaat Maria Magdalena hem en gaat naar de
chimpmannetjes. Zo wordt Cohn pas echt alleen - er lijkt geen enkele hoop meer.
Toch zijn er, naast het mislukte menselijke experiment met de kunst-larynx en het
verwekken van een bastaardmens, nog andere wonderen gebeurd op het eiland voordat
Cohn ten slotte sterft. Het grootste, maar lange tijd onopgemerkte wonder is George,
een gorilla, die voordat de andere chimpansees verschenen al bij Cohn op het eiland
was en, onaangedaan door de agressieve minachting van Buz, voortdurend in zijn
buurt bleef. George leert niet spreken, maar hij wordt gebiologeerd door het zingen
van Cohns overleden vader, wiens rabbijnse stem hij op grammofoonplaten bij zich
heeft en laat klinken op een ouderwetse opwind-grammofoon. Op de seder-avond
die Cohn organiseert voor zich zelf en de chimpansees om hun overleven van de
Ramp te vieren, verschijnt ook George onuitgenodigd, begeleid door een bliksemflits,
en zet zich in de traditioneel lege stoel van Elijah. Als hij ook probeert te spreken en
het hem niet lukt, wordt hij zo razend dat hij de seder-tafel omverwerpt. Maar Cohn
troost hem met de zang van zijn vader en door het vertellen van het verhaal van de
Verloren Zoon - kleinzielig is hij niet, in religieuze zaken. George luistert op Elijah's
stoel terwijl de tranen over zijn wangen lopen (de chimps kunnen niet huilen) en
later volgt hij, op veilige afstand, al Cohns lessen aan de apenkolonie. Aan het
kannibalisme van de chimps doet hij niet mee, strikt vegetariër als hij is. Als Cohn
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sterft, half geofferd als Isaac, spreekt George ten slotte toch: hij reciteert het ‘Sh'ma,
Yisroel, de Heer uw God is een’, en een lange Kaddish voor Cohn. De rabbijnse stem
heeft voor hem niet voor niets gezongen, zelfs al hebben de chimps de grammofoon
en de platen al lang geleden vernield. Op dat moment van barbarij en revolutie, de
avond van hun aanval op Cohn en het verlies van hun spraak, klonk die stem in de
hoek waar de vernielde grammofoon stond, ‘en sprak de wet’.

Oorzaak en gevolg
Er vindt nog een ander wonder plaats bij Cohns dood. Door de sprakeloze Buz wordt
hij als een bejaarde Isaac, met het brandhout op zijn borst gebonden en een leren lus
om zijn nek, naar de offerplaats gebracht. Voordat het slachtmes van Buz zijn keel
kan raken, springt het bloed al te voorschijn - er wordt hem pijn bespaard. In
verwondering en vrede sterft hij:
‘Merciful God,’ he said, ‘I am an old man. The Lord has let me live my life out.’
He wept at the thought. Maybe tomorrow the world to come?
De wonderen die Malamud introduceert zijn tekenen van Gods genade, speciale
gunsten die worden verleend ter beloning van bewezen diensten, en om de orde te
herstellen. Malamuds God, Cohns God, is een sprekend principe van oorzaak en
gevolg, een geweldenaar, de Meester van het Universum, die wel eens een kleine
vergissing maakt, of op ongelukkige momenten de verkeerde kant opkijkt, maar

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

71
geen grote fouten, want dat zou het einde van het heelal betekenen. Buz, met zijn
christelijke opvoeding, gelooft in een God die liefde is, en in Jezus van Nazareth,
die voor de chimpansees preekte, naar hij zeker weet. Voor een God van liefde voelt
Cohn niets en hij waarschuwt Buz in zijn jeugd om niet te veel over zijn favoriete
verhaal van Abrahams offer te denken. Hij legt hem uit dat dat verhaal is ontstaan
op een moment dat de praktijk van het brengen van mensenoffers langzaam werd
opgegeven, en de christelijke interpretatie van het verhaal als een prefiguratie van
het offer van Christus staat hem helemaal niet aan.
Cohn wordt ten slotte beloond voor zijn trouw en Buz wordt met tekenen
terechtgewezen, terwijl de paria, de heidense gorilla, het laatste en enige woord krijgt.
God richt tekens op en wijst terecht, hij volvoert zijn plan al zijn zijn wegen
ondoorgrondelijk. De evolutie gaat door, ook al laat de mensheid het afweten.
Zo ongeveer loopt het argument - de oplossing die Cohn ervaart. Of die de lezer
ook overtuigt is een andere zaak, hoewel ik moet zeggen dat het in mijn ogen alleen
maar heilzaam is om zoals Malamud hier doet, te wijzen op het atavisme van de
christelijke dogmatiek, en om een direct verband te leggen tussen oorzaak en gevolg:
wie bloed zaait, zal bloed oogsten. God als een ordenend principe is voor mijn hersens
beter te verwerken dan een God die zijn eigen zoon laat kruisigen om te bewijzen
hoe lief hij de wereld heeft - een kwaad voorbeeld, dat kwaad doet volgen.

Taalschat
God's Grace is ook op een ander niveau te lezen, namelijk als een fantastische, maar
volledig overtuigende ‘vertaling’ van de geluidloze taal-schat die chimpansees kunnen
leren voort te brengen. In dit opzicht vind ik het vooral een meesterwerk. Alle nuances
van gevoel die iedereen die ooit een film heeft gezien over in gebarentaal sprekende
chimpansees en hun verhouding met hun verzorgers moet hebben opgemerkt - de
tederheid, treurigheid, boosheid, vulgariteit en humor die de chimps kunnen vertonen,
en willen meedelen als ze eenmaal de middelen hebben - zijn door Malamud met
een enorme inleving, precisie en finesse omgezet in dialogen en beschrijvingen van
gedrag, die het verhaal geheel verheffen boven de bodemloze ernst van het eigenlijke
thema. De lichte toon van het boek, ook in de aangrijpendste en vreselijkste stukken,
is trouwens, zoals altijd bij Malamud, een wonder van vernuft en tactisch
meesterschap.
Meer nog dan aan Noach, Jonah en Robinson Crusoë, werd ik bij het lezen van
God's Grace herinnerd aan een andere oertekst, Shakespeare's Tempest - en niet
alleen door het thema van het overleven op een onbewoond eiland met een ‘kind’
en een ‘monster’ (Buz en George). Het laatste stuk van Shakespeare is tegelijk een
afscheid van de kunst en een verzoening met de loop van het natuurlijke leven. Het
gaat ook over de eenzaamheid van de ouder wordende schrijver, die zijn werken hun
weg moet laten gaan en niet kan weten of hij ooit enig effect zal hebben - of er, met
andere woorden, leven zal zijn na zijn dood.
Is George, de wonderbaarlijk sprekende goy-gorilla, Gods antwoord op de moorden
van de Holocaust (‘dat was geen holocaust,’ zegt God tegen Cohn, ‘dat was gewoon
een zaak van oorzaak en gevolg’) en de zelfvernietiging van de hele mensheid? De
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rabbijnse stem die uit de meest onwaarschijnlijke kelen door blijft klinken, wat er
ook gebeurt?
■
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Afstandsbediening
Hilversum omhelst de Siënese School
Nico Scheepmaker
Ik deel natuurlijk de verontwaardiging van CRM over het optreden van Koot, Bie
en Kan terwille van VPRO-B, ik heb er niet zonder onderhuidse aanval van colère
naar kunnen zitten kijken, al was het voor de verandering een echt
televisieprogrammaatje waaraan je even plezier beleefde en niet zo'n domwegge
reklamespot met opsomming van de medewerkers van een omroep alsof niet elke
omroep eenzelfde soort opsomming zou kunnen geven van medewerkers van ongeveer
hetzelfde allooi (het aardige van die twee VPRO-spots was bovendien dat Wim Kan
helemaal geen medewerker van de VPRO is!), maar ik vind een andere vorm van
naamreklame in feite veel hinderlijker.
Laat ik echter eerst even een herinnering ophalen aan een bezoek, jaren geleden, aan
het prachtige antieke Italiaanse stadje Siena, waar mijn vrouw en ik, even afgedwaald
van het schelpvormige plein, op een museum stuitten dat vol hing met beroemde
schilderijen van beroemde Italiaanse meesters die (maar dat is een persoonlijke
mening) een eeuw te vroeg met schilderen begonnen waardoor je er met
belangstelling, maar zonder interesse, met vrij hoge snelheid langs kunt marcheren:
Simone Martini, Lippo Memmi en dat soort luitjes, ik hoef u niks te vertellen. Het
was een zuinig museum, waar de suppoost ons voorging naar iedere zaal om daar
het licht te ontsteken, en weer uit te doen zodra we bijna klaar waren met kijken,
zodat hij met gezwinde pas naar de volgende zaal kon gaan om daar het licht weer
voor ons aan te doen. En daarna weer uit te doen. Zo'n procedure maakt
museumbezoek tot een jachtige aangelegenheid. Maar wat ik desondanks nooit zal
vergeten, en een diepere indruk op mij maakte dan de schilderijen zelf, was de
catalogisering van de schilderijen. Ze hadden allemaal een nummer, dat met forse
zwarte cijfers op het doek zelf was geschilderd. Een praktische maar kunsthistorisch
gezien ongebruikelijke methode.
Na dit tussendoortje keren we terug naar de Nederlandse televisie van zes eeuwen
later, die tot de Siënese School lijkt te zijn teruggekeerd. Voortdurend zien we
tegenwoordig in een bovenhoek, tijdens het vertonen van een bioscoopfilm of een
TV-serie van buitenlandse makelij, de naam oplichten van de zendgemachtigde die
de betreffende film of serie uitzendt. Terwijl rechtsonder iemand vermoord, verkracht
of gekust wordt, verschijnt linksboven, als een menetekel, een kort ogenblik ‘KRO’
of ‘Veronica’ of ‘Tros’ op het scherm, waardoor de aandacht ten onrechte van
rechtsonder naar linksboven wordt verplaatst. ‘Mene-tekel’, verklaart Van Dale, is
een dreigende waarschuwing; naar Dan. 5:25, waar verhaald wordt hoe tijdens een
feestgelag van koning Belsazar aan de wand in lichtende letters door de mensenhand
geschreven werd: mene, mene, tekel ufarsin, waarin tekel wordt geïnterpreteerd als
gij zijt gewogen en te licht bevonden.
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Anthony Andrews en Jeremy Iron in ‘Brideshead Revisited’ (foto Kippa)

Dat die naam van de uitzendende omroep ‘aan de wand in lichtende letters door
een mensenhand geschreven werd’ moge technisch geproken niet helemaal juist zijn,
het geeft toch heel aardig weer waar het om gaat. Alleen is het nu, anno 1982, niet
de bedoeling met die lichtende letters aan te geven: ‘gij zijt gewogen en te licht
bevonden’, maar juist het tegendeel: ‘kijk wij eens een verdomd aardige Amerikaanse
film, of een razend knappe Engelse TV-serie uitzenden! Dat had je niet gedacht hè,
dat wij, van de KRO, de hand zouden hebben weten te leggen op “Terugkeer naar
Brideshead”, in Engeland bekroond als de beste serie van 1981: Niet de machtige
Tros, niet de populaire Avro, niet de Vara, die in de loop der jaren getraind is in het
uitzenden van voortreffelijke Engelse series met iets extra's, maar wij van de KRO
zenden “Brideshead” uit! Ik zou me maar eens heel gauw aanmelden als lid van de
KRO, anders zouden we wel eens kunnen besluiten na de vijfde aflevering met deze
serie te stoppen!’
De laatste veronderstelling, geef ik toe, is een onjuiste interpretatie van het
menetekel aan de TV-wand, dat is niet de ‘achterliggende gedachte’ bij dat
regelmatige oplichten van de naam van de omroep. De bedoeling is niet om chantage
te plegen, maar om de kijker in te scherpen: deze prachtige serie heb je dan toch
maar aan ons, de KRO (of Veronica of de Tros) te danken. Wil je dat wel even in
gedachten houden, als je je op een omroepblad gaat abonneren, of van omroep wilt
veranderen! Een tamelijk onschuldige vorm van reklame voor eigen parochie dus,
veel onschuldiger natuurlijk dan de Koot-Bie-Kan-actie, maar ook wel hinderlijker.
Zoals het catalogusnummer op het schilderij van Lippo Memmi het schilderij op
oneigenlijke wijze bezoedelt, bezoedelt zo'n merknaam het beeld van de film.
Bovendien is het natuurlijk ook weer niet zo, dat we het aan de KRO te danken
hebben dat wij ‘Terugkeer naar Brideshead’ te zien krijgen. De KRO heeft het aan
zijn snelle claimen te danken dat hij deze befaamde serie mag uitzenden, en niet een
van de andere omroepen, die even hard hebben staan trappelen. Daar komt nog dit
bij. Zaterdag zond de KRO de film ‘Fedora’ van Billy Wilder uit: ‘KRO’ - ‘KRO’ ‘KRO’... Een week daarvoor zond de Tros de film ‘Touch of class’ van Melvin Frank
uit: ‘Tros’ - ‘Tros’ - Tros’... Als ik ‘Fedora’ nu beter vond dan ‘Touch of class’, mag
ik dan ook denken dat de Tros slechter is dan de KRO? Het waren immers ‘hun’
werkstukken?
Met deze en aanverwante vragen wendde ik mij, na het schrijven van dit aardige
stuk, tot de persdienst van de KRO, want je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in je
kritisch oordeel. Mijn veronderstelling dat het om een opdringerige naamreclame
gaat, blijkt niet juist. Het is meegenomen, maar niet de eerste opzet. Die is, de
piratenzenders en de videotheken dwars te zitten, die nu niet meer zonder rechten te
betalen zo'n film van het scherm kunnen oppikken. En als ze de stukjes band met
KRO of Veronica erop er nu uitknippen? Dan houden ze in ieder geval een springerige
film over, bovendien kan dan toch aan de hand van de weggelaten stukken worden
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aangetoond dat daar de naam van de omroeporganisatie ‘met lichtende letter aan de
wand was geschreven’...
■
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp
Tering Stein
5

Nee, onder de deken had geen kind gezeten, hij had alleen gebold door de vliegende
haast waarmee Gijs zich naar het toilet had gespoed, dat bezwoer hij Pamela bij hoog
en laag. Hij was niet weg van kinderen, dat wist ze best, hij had er zelfs een
uitgesproken hekel aan, maar om nu meteen het eerste het beste schaap dat bij ze
over de vloer kwam door te spoelen... Waar zag ze hem eigenlijk voor aan?
‘Fantasieloze zak,’ dacht Pamela. Altijd even besluiteloos, altijd praten en nooit
iets doen. Ja, als bij iedereen allang alle kleuren van de regenboog de revue waren
gepasseerd en fluorescerende, veelkleurige noppen met verguldsel de mode waren
geworden, zou zij nóg geen wit interieur hebben. Met Gijs raakte ze steeds meer
achterop. Zelfs een kind waaraan hij niet eens had meegewerkt werd ontvoerd.
Een huis zonder wit en een gekidnapt kind, waarom zat alles haar toch zo tegen?
Pamela ijsbeerde, Pamela wiegde - niet al te geconcentreerd natuurlijk, want ze
kende nu de kracht van haar vibraties, ze had meegemaakt wat die aan konden richten.
Na een week voorzichtig ijsberen en losjes met haar schouders wiegen wist Pamela
het zeker - ze moest het enige wat ze wél bezat exploiteren, ze moest zich vol overgave
werpen op haar enige positieve gave - die van de hypnose. Dokter Oei had zo'n fijn
gesprek met haar gehad over alle lopende oren, kanker en pleinvrees die daarmee al
genezen waren, het zou beslist jammer zijn als zij haar talent niet voor honderd
procent in dienst stelde van de lijdende medemens. En je kon er leuk aan verdienen
ook. Het idee kwam Pamela plotseling héél aantrekkelijk voor. Niet meer financieel
afhankelijk zijn van Gijs! Een eigen praktijk! Met dokter Oei kunnen praten van
vakmens tot vakmens! Ze zou gewoon naar een meubelzaak kunnen lopen om er een
stoelbekleder te huren.
Ze moest er alleen voor zorgen dat ze haar vibraties straks bijtijds kon afstrijken,
dat ze met de juiste call kwam om de hypnose op te heffen. Anders kwamen er maar
brokken van. Ze was nota bene anderhalve dag in de weer geweest om de glasscherven
van de kruidenpotjes en de electrische kaarsen op te ruimen. Haar rug had ze bijna
gescheurd toen ze het karrewiel uit het raam op de als gemeenschappelijke leeftuin
gedachte vuilnishoop aan de voet van de flat had gegooid. Dát prol was ze gelukkig
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alvast kwijt. ‘Een bucolische lamp,’ had de verkoper gezegd, toen ze bij haar huwelijk
‘iets om mee in te richten’ van Gijs' ouders had mogen uitzoeken. Een bucolische
lamp, het zou wat.
Dagenlang bestudeerde Pamela allerlei boekjes en handleidingen en al snel was
ze er gerust op dat ze haar hypnoses elk gewenst moment weer op kon heffen. Dat
was een basisvoorwaarde voor het werk, had Oei gezegd, ook al hield je ook dán
nog gevaarlijke situaties genoeg over. Zelf had hij vier jaar geleden eens een cliënt
gehypnotiseerd zonder er rekening mee te houden dat de man doof was. Als een
pilaar was hij blijven staan omdat de verlossende call hem niet kon bereiken. Zijn
vrouw had hem met een verhuiswagen opgehaald en in de hoek van de kamer gezet.
Veel aanspraak had ze toch al nooit aan hem gehad, zei ze, dus de schade viel achteraf
nog mee. Het meisje dat door Oei tot kat was gehypnotiseerd was het slechter vergaan.
Ze liep al jaren op handen en voeten te miauwen, omdat hij zich eventjes niet had
gerealiseerd dat poezen geen Nederlands verstaan. Niemand wilde haar opvangen,
zodat ze een soort zwerfkat was geworden die elke avond een schoteltje melk kwam
halen bij het Leger des Heils. Voor zulke dingen moest je uitkijken. Want al
hypnotiseerde je visueel, zoals Pamela, je moest de mensen toch altijd weer auditief
lostrekken, door een wachtwoord of een bevel.
Hoewel Pamela door haar noeste studie af en toe de zorgen om het verdwenen
kind vergat, zat ze er nog vaak genoeg met een bewolkt voorhoofd over te piekeren.
Maar op de dag dat ze zich rijp genoeg achtte voor een eigen praktijk was ze - hoe
kon het anders? - één en al blijheid. Laat mijn klanten maar komen, dacht ze, er zijn
waarachtig kwaaltjes genoeg. Met een schroevedraaier, een trots gevoel en vier
schroeven daalde ze af naar de hal van de flat om daar onder het gebrandschilderde
houten bordje met GIJSBERT EN PAMELA een nieuwe bordje te bevestigen, van
kunststof en witter dan wit:
PAMELA PAPPOT
HYPNO-THERAPEUTE
Die zat. Ze draaide zich om en zag, tot haar stomme verbazing, hoe de twee dikke
homo's van zeshoog zich de hal binnenwrongen, achter een gloednieuwe kinderwagen
aan. Kregen homo's ook al kinderen? Was ze met Gijs dan zóver achterop geraakt?
(wordt vervolgd)
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Kennis & vernuft
Is innovatie erger dan God?
Rob Sijmons
Voor een heiden als ik zijn geloofsartikelen vooral zaken als kazuivels, keppels,
wierookvaten, soutanes en predikantenbeffen. De uitstalkasten van neringdoenden
in heilige waar leiden bij mij tot een weerzinwekkende fascinatie. Wat is curieuzer
dan een portable heilig oliesel in een tasje als van een Mah Jong spel? Waarom werd
een goed ogende monstrans een winkeldochter, die nu gesleten moet worden als
opruimingsaanbieding?
Godsdienst praktizerenden bedoelen met geloofsartikelen hun dogma's: de rotsvaste
zekerheid van eeuwig leven, wederopstanding des vlezes, heilige drie-eenheid
enzovoort. Aan die lijst moet nu een veel profaner geloofsartikel worden toegevoegd:
technische vooruitgang. Dat beweert althans de sociologe-filosofe Marlies ter
Borg-Neervoort, die 29 september promoveerde op het proefschrift Innovatie tot in
eeuwigheid, het geloof in de technische vooruitgang in discussie. De doctorstitel
werd verleend door de gereformeerde Vrije Universiteit; theologisch moet de studie
dus uiterst verantwoord zijn.
Het wetenschappelijke werk van dr. Ter Borg is nogal langdradig, maar laat zich
gemakkelijk samenvatten. Bij een zestal reeds lang overleden ‘vooruitgangsdenkers’
(waaronder John Stuart Mill en Auguste Comte) vindt zij een onversneden
innovatie-geloof. ‘De technische vooruitgang kan,’ argumenteert zij, ‘niet door
mensen gestuurd worden, zo stellen de vooruitgangsdenkers. Want wetenschap,
techniek en economie vormen tesamen een zich zelf sturend geheel.’
Dat is niet erg, vonden die ‘profeten’. Het gaat immers om een ‘brenger van heil’
en geluk, dé oplosser van de belangrijke sociale problemen. Het volk moet daar van
overtuigd worden, maar dat zal, volgens de denkers, niet lukken ‘door argumenten
alleen. Een grote portie blind vertrouwen is daartoe onontbeerlijk,’ of, om het in de
woorden van mevrouw Ter Borg nog eens anders te zeggen: ‘De vooruitgang stelt
(...) aan de mensen en de samenleving de hoogste wet. Aanpassing daaraan is geboden.
Tegenwerking is zinloos. Men schaadt daarmee zichzelf én het algemeen belang.’
Daarmee werd aan technische vooruitgang ‘een haast goddelijke almacht’ toegekend;
de enige goede reactie was ‘aanbidding’.

‘Schepping der wereld’ van Jacob van Maerlant, 1332
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Als universele heilbrenger verzeilt ook de vooruitgang in een uit de religie bekende
paradox: hoe kan het kwaad blijven voortbestaan in een door de almachtige
heilbrenger god (of techniek) bestuurde wereld? ‘Moderne beleidskringen’ houden
meer dan de ‘profeten’ rekening met de inmiddels gebleken kwalijke gevolgen van
vooruitgang (milieuvervuiling, bezwaren tegen kernenergie, uitputting van
grondstoffen, maar in wezen is het geloof onaangetast, vindt mevrouw Ter Borg.
Hedendaagse denkers als Jan Terlouw en de Duitse wetenschapsminister Volker
Hauff zien in de problemen ‘geen aanleiding om aan het heilzame karakter van de
vooruitgang zélf te twijfelen. Integendeel. De problemen worden opgevat als het
teken dat de vooruitgang onmisbaar is: onmisbaar als verlosser van het kwaad’.
Alleen alternatieve groeperingen stellen het geloof in de technische vooruitgang
principieel ter discussie. Dat zijn bij voorbeeld de organisaties die streven naar
kleinschaligheid of de afschaffing van kernenergie. Marlies ter Borg is
oudmedewerkster van het wetenschappelijk bureau van de PPR, dus het is niet vreemd
dat zij zo'n standpunt betrekkelijk positief waardeert. ‘Het geloof in de technische
vooruitgang is een beklemmend net, waaruit de bewegingen rond techniek en
samenleving een uitweg bieden. (...) Ik neem daarmee een positie in,’ aldus de verse
doctor, ‘waartoe ik mijn lezers met alle listen van de rede wil overhalen, maar die
ik ze niet in naam van de rede kan opdringen.’
En listig is ze. De standpunten van de oude en monderne denkers worden
zogenaamd ideaaltypisch weergegeven. Dat betekent in feite het construeren van een
soort kleinste gemene veelvoud; dat wordt dan bij voorbaat gekleurd in de richting
van wat gezocht wordt, te weten de geloofsaspecten. Het gevaar van een karikaturale
in plaats van een evenwichtige beschrijving is levensgroot bij die methode. Voor je
het weet trek je zo ten strijde tegen een kunstmatige kwade geest die je eerst zelf
geschapen hebt.
Een voorbeeld. Volgens dr. Ter Borg is een ideaaltypisch standpunt pas een ‘geloof’
als in die mening - onder meer - het niet-stuurbare, autonome karakter van de
technischwetenschappelijke vernieuwing wordt benadrukt. Maar welke ‘moderne
beleidskringen’ geloven daar echt in? Het bedrijfsleven in ieder geval niet; daar gaat
men al jaren uit van een hoge mate van stuurbaarheid, in ieder geval waar het eigen
‘onderzoek en ontwikkeling’ betreft. Maar concrete voorbeelden van onderzoeksbeleid
in ondernemingen zal men in het proefschrift vergeefs zoeken. Paste dat soms niet
in het ideaaltype dat de wetenschapster zocht?
Hoe dan ook, het bewijsmateriaal was voor de hooggeleerde promotors van de
VU voldoende. Innovatie of technische vooruitgang mag wetenschappelijk
verantwoord naar de maatschappelijke schroothoop: in zoverre het een geloof is, en
in feite omdat het een geloof is.
Nu god nog.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

77

Yrrah
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Hugh Jans
Texels lam in opmars
Niet met rasse schreden, maar wel gestaag wordt de Nederlander
bewust van het feit dat het beste lamsvlees ter wereld van eigen bodem
komt. En wel van een van onze mooiste waddeneilanden: Texel. Texel
is van oudsher het eiland van het schaap, wat niet wil zeggen dat de
Tesselaren zelf lamsvlees eten. Het is pas sinds enkele jaren dat
sommige eilanders het bekendste produkt van hun eiland voorzichtig
proberen te eten.
Hoewel er in de negentiende eeuw, zo tussen 1820 en 1900 intensief
aan de schapenfokkerij gedaan werd in ons land, begon men pas in
1846 ook op Texel te experimenteren met vreemde schaperassen om
de schapenstand te verbeteren. De Engelse rammen waren daarbij
favoriet en er werd gekruist met Lincolns, Wensleydales,
Border-Leicesters en Oxford-Downs. Na 1860 stabliseerde de
ontwikkeling zich met optimale fokresultaten. Er werden tegen het
eind van die eeuw nog eenmaal Engelse rammen geïmporteerd, waarna
er een zuiver resultaat bereikt werd en er geen ander ras meer gebruikt
werd.
De rollen zijn omgekeerd. Belangrijke Engelse schapenfokkers komen
nu naar Texel om zich te vergewissen van de superkwaliteiten van het
Texelse schaap en ze kopen er kampioenrammen voor recordprijzen
(Fransen, Belgen, Duitsers, Britten van de eilanden en Australiërs
doen dat overigens ook) om hun eigen schapenstand op te trekken.
De stichting ‘Het Texelsche Schaap’ onder de kundige leiding van
voorzitter C. Commandeur, bijgestaan door bestuurscollega D. Roeper,
samen vertegenwoordigend Het Texelse Schapencollectief, hebben
onder meer tot taak de consumptie van hoogwaardig Texels lams- en
schapevlees te bevorderen.
Commandeur, een lange blonde boer, zelf vooraanstaand
schapenfokker, die uit het hoofd een helder, interessant en uitgebreid
college kan houden over alle aspecten van de schapenfokkerij, toonde
mij zijn schapen, een soort rechthoekige wolbalen met aan elke hoek
een poot. Bol in de binnenbillen, diep in de schoften en breed van kop,
zodat een ruime vlezige nek de verbinding met de brede borst vormt.
De Texelaar levert op jonge leeftijd een prima slachtlam, met veel
vlees en weinig vet. Echt Texels lamsvlees wordt na het slachten
afgeleverd met een certificaat dat garant staat voor die echtheid en
voor het pré salé, dat wil zeggen dat de lammeren geweid werden op
de zilte weiden aan de Wadden.
Lamsvlees moet voor het de pan in gaat terdege afgehangen worden,
anders blijft het na de bereiding hard, taai en mist het de fijne smaak.
Hier volgen nog een paar recepten voor Texels lam.
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Lamsribstuk uit de frituur
1 dubbel ribstuk van zuiglam, van 6 ribben
olijfolie
citroensap
zout & peper
gehakte peterselie
bloem
2 losgeklopte eieren
droog wittebroodkruim
frituurolie
takje peterselie
parten citroen

Vraag de slager het ribstuk overlangs te halveren en de ribben bij de wervelkolom
wat in te hakken. Marineer de stukken 1 uur in olijfolie met wat citroensap, zout,
peper en gehakte peterselie. Laat ze dan uitlekken en dep ze af met keukenpapier.
Bestuif ze met bloem, haal ze door het losgeklopt ei en rol ze door broodkruim.
Bak ze goudbruin in hete frituurolie. Hou ze warm. Draai het vuur onder de
frituurpan uit en bak de peterselietakjes (goed gedroogd) snel krokant in de nog
warme olie, laat ze dan uitlekken. Hak de koteletten los en schik ze op een, met een
servet beklede schaal. Versier ze met de gefrituurde peterselietakjes en citroenparten.
Geef er beboterde lintmacaroni en witte boontjes bij.

Sauté d'agneau aux champignons
7½ ons ontbeend lamsvlees van nek en/of schouder
zout & peper
verse rozemarijn
boter & olijfolie
1 wortel, in vieren
1 ui, in vieren
1½ ons schoongeborstelde grotchampignons, in plakkken
1 teen knoflook, ongeschild
1 dl muscadet of andere droge witte wijn
2 dl ingekookte lamsfonds of lamsvleesgelei of bruine lamsjus
3½ eetl. tomatenpuree
gehakte peterselie

Snij het vlees in dobbelstenen. Kruid het met zout, peper en wat gehakte verse
rozemarijn. Maak wat boter en olijfolie heet in een sauteuse, voeg vlees, wortel en
ui toe en braad het vlees goed bruin. Schep het met een schuimspaan over in een
timbaal of kasserol en hou het warm.
Bak de champignons en ongeschilde knoflookteen, geplet met het vlak van een
koksmes in de sauteuse, in een paar eetlepels hete boter snel aan. Zout en peper ze
wat en schep ze met de schuimspaan over het vlees. Deglaceer de bakboter in de
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sauteuse met de wijn en schraap aanbaksels goed los, alles op middelgroot vuur.
Roer de lamsfonds erbij en dan de tomatenpuree, tot alles doorgewarmd is. Passeer
de saus door een fijne zeef over paddestoelen en vlees. Warm het goed door en strooi
er wat gehakte peterselie overheen.
Geef er gekookte rijst en dunne Franse boontjes bij.
Zoals u ziet, kunnen er ook van de voordeliger voordelen van Texels lam smakelijke
gerechten gemaakt worden. Hier volgt nog een recept voor een koud voorgerechtje,
afgeleid van de Japanse sasjimi.

Sasjimi van Texels lam
een hoog stukje lamsbout van 4 ons, zonder been
grof zeezout
suiker
dillegroen & rozemarijn
peper
teriyaki saus (Kikkoman)
wasabi (groene mierikpasta of mierikswortelsaus)
verse vijgen

Leg het stuk lamsvlees in een porseleinen schaal. Bestrooi het royaal met grof zeezout
en met evenveel suiker. Strooi er dan wat dillegroen, rozemarijn en peper over. Druk
het wat aan met een vork. Keer het stuk en herhaal de behandeling aan de andere
kant. Bedek het met transparant plastic, plaats een schaal er bovenop met een gewicht
(bij voorbeeld een conservenblik) om het te pletten en zet het zo 2 × 24 uur in de
koelkast. Keer het vlees af en toe en bedruip het met het vocht in het schaaltje. Veeg
het stuk voor het gebruik wat af en snij het in flinterdunne plakken. Schik ze in
waaiervorm op kleine bordjes, met plopjes wasabi op de rand, teriyaki saus ernaast
en geschilde gehalveerde verse vijgen in het midden.
■
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[Nummer 11 - 20 november 1982]
Literair paspoort
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
NFL

Jacob Michael Reinhold Lenz leefde van 1751 tot 1792, maar had een ‘naleven’ dat
tot onze tijd reikt. Dat blijkt uit DE REVISOR waarvan het nieuwe nummer (1982/5)
voor het grootste deel aan hem is gewijd. Hij leefde tijdens de periode van de Sturm
und Drang, George Büchner schreef een beroemde novelle over hem, Brecht bewerkte
zijn toneelstuk ‘De huisleraar’ en Peter Schneider noemde zijn eerste boek naar hem;
dat boek behandelde de desillusies van een student die actief was geweest in de jaren
zestig. Lenz was bevriend met Goethe en Lavater en hij schreef zelf twee
toneelstukken, gedichten en een roman. Hij vertaalde Pope's ‘Essay on criticism’ en
vijf stukken van Plautus. Zijn vriendschap met Goethe, in Straatsburg in het midden
van de jaren zeventig, was een ingewikkelde: hij dacht dat hij hetzelfde talent had
als Goethe, maar het was Goethe die in 1774 ‘Das Leiden des jungen Werthers’
publiceerde. Dat inspireerde Lenz tot het bedenken van een hopeloze liefde voor een
meisje in de hoop dat het Goethe weer zou inspireren tot een roman à la Werther.
Dat is karakteristiek voor Lenz, die een onhandige talentenverspiller wordt genoemd,
terwijl hij inderdaad over uitzonderlijke gaven moet hebben beschikt. In 1776 schreef
hij ‘Der Waldbruder’, waar hijzelf en Goethe in optreden. Hij schilderde daarin van
zichzelf een portret waaraan Goethe weinig hoefde te veranderen toen hij in 1813 in
zijn ‘Dichtung und Wahrheit’ over zijn vroegere vriend schreef: ‘Hij leeft en streeft
in louter fantasie en kan niets, dikwijls ook niet de onbeduidendste kleinigheid van
de werkelijke wereld, op de juiste plaats leggen. Daarom is het leven van deze mens
een samenstel van de pijnlijkste smarten en kwellingen, die des te pijnlijker worden
omdat hij ze voor geen mens begrijpelijk kan maken.’ Alfred Kossmann schreef in
1964 over Lenz en Goethe in Tirade, een artikel dat in deze REVISOR is herdrukt.
Toen Goethe aan het hof van Weimar een functie kreeg reisde Lenz hem in 1776 na.
Niet alleen vanwege Goethe, maar ook omdat hij er een hofdame liefhad die hij
slechts uit brieven kende. Onderweg hoorde hij dat zij inmiddels was verloofd. Lenz'
verblijf in Weimar, zo schrijft Kossmann, verliep aanvankelijk, ondanks de
teleurstelling goed, maar na enige tijd werd hij grillig, beledigde Goethe en Charlotte
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von Stein en hij werd zo opdringerig ten opzichte van zijn imaginaire liefde, dat de
hertog van Weimar hem eind november 1776 gelaste Weimar te verlaten. In de winter
van 1779 kreeg hij zijn eerste aanvallen van waanzin en die kwamen nadien steeds
terug. Hij stierf in mei 1792 en Kossmann typeert hem aan het slot van zijn artikel
aldus: ‘Hij was een aardige, begaafde en onmogelijke jongeman, die in de reële
wereld zich gedroeg of het zijn fantasiewereld was en geantwoord werd door mensen
terwijl hij tot droomfiguren had gesproken... Deze fantast die de wereld niet kende
heeft bij vlagen een diep inzicht in de wereld en zichzelf gehad.’ Lenz zou de eeuwen
niet getrotseerd hebben als hij niet meer was dan deze fantast: uit zijn werk blijkt
een grillig en scherp gevoel voor vrijheid. Dat zowel Brecht als de gedesillusioneerde
Schneider door zijn werk werden aangetrokken wijst erop dat hij iets raadselachtigs
had. In dit nummer van DE REVISOR staat de novelle van Büchner in vertaling,
een verhaal van Gert Hoffmann over hem, van Robert Walser en gedichten van C.O.
Jellema, Brecht en Gregor Laschen. In het herfstnummer van DE TWEEDE RONDE
pakken de redacteur Marko Fondse en Peter Verstegen uit met vertalingen van
gedichten van Heine. Er zouden nog nooit zoveel gedichten van Heine in het
Nederlands zijn vertaald, wat een bijzondere mededeling mag heten want Heine is
toch niet de minst geliefde Duitse schrijver uit de geschiedenis. Dit nummer staat in
het teken van Duitsland en de variatie is zo groot dat elke lezer aan zijn trekken komt:
proza van Hermann Broch, Alfred Döblin, aforismen van Karl Kraus, proza van
Ernst Toller en Kurt Tucholsky, poëzie van Rilke en Höderlin. De bijdrage van
Tucholsky is ‘Een schoolopstel’ over Hitler en Goethe dat van een bijtende ironie
is. Een van de paragrafen luidt ‘Bewijs’: ‘Goethe was geen gezond middenstander.
Hitler eist voor alle SA en SS de vrijheid van de straf alsmede dat alles totaal andere
wordt. Dat bepalen wij! Goethe wordt als zodanig voldoende bewezen door zijn
werken, Hitler als zodanig echter verschaft ons brood en vrijheid, terwijl Goethe
hoogstens lyrische gedichten heeft gemaakt die wij als Hitlerjugend verwerpen terwijl
Hitler een miljoenenpartij is. Tevens dient als bewijs dat Goethe geen noords mens
was, maar aldoor naar Italië reisde en zijn deviezen naar het buitenland smokkelde:
Hitler echter krijgt totaal geen inkomen, maar de industrie legt er voortdurend op
toe.’ DE TWEEDE RONDE publiceert nu ook gedichten van dichters die men eerder
in andere tijdschriften aantrof, zoals Rob Schouten en Eva Gerlach. Nieuw proza is
van Jan Donkers, Reinold Widemann en L.H. Wiener. Het verhaal van Donkers lijkt
een deel van een roman of iets van langer adem; het is een terugblik op de jaren
zestig middels een anekdote die wordt verteld aan onderzoekers van wetenschappelijke
aard van deze illustere periode. Het Maagdenhuis en Het Lieverdje treden erin op,
alsmede jongeheren met idealen. In MAATSTAF (8/9) staat een verbazend lang artikel
van Albert Helman - vijfenveertig pagina's - over Aphra Behn en haar boek Oroonoko.
Behn, zo wordt algemeen gezegd, was de eerste Engelse toneelschrijfster in de
zeventiende eeuw en Helman voldoet met dit artikel, zo zegt hij, aan een lang
gekoesterde wens iets over deze schrijfster en haar nog steeds actuele boek te
schrijven: deze ongemakkelijke dame heeft hem tientallen jaren beziggehouden. In
dit nummer zijn ook de Dagboekfragmenten van Wies Roosenschoon opmerkelijk
omdat ze een periode beslaan uit de jaren vijftig en veel aantekeningen bevatten over
wat er zich om haar heen afspeelde. Ook innerlijke roerselen komen aan bod, maar
vaak hebben die ook met literatuur en tijdsverschijnselen te maken.
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Volgens de inleiding van het novembernummer van SPIEGEL
HISTORIAEL hebben de geschiedbeoefenaren de laatste tijd zoveel
aandacht besteed aan ‘familie en gezin, relaties tussen echtgenoten en
tussen ouders en kinderen, huwelijk, seksualiteit, ouderdom, criminaliteit,
krankzinnigheid enzovoort’ dat het niet ‘verwonderlijk is dat de historici
zich zijn gaan bezighouden met het verschijnsel homoseksualiteit in het
verleden’. Over causaliteit wordt blijkbaar bij historici vreemd gedacht.
Het nummer van SPIEGEL HISTORIAEL is een themanummer, gewijd
aan homoseksualiteit. Er staat een artikel in over de Strafrechterlijke
vervolging van ‘sodomie’ in de Republiek, over de emancipatie van de
homoseksuelen in Nederland, over homoseksualiteit in de Nederlandse
beeldende kunst van vóór 1800, waarbij vooral Ganymedes vele keren de
hoofdrol speelt, en over homoseksualiteit in de Nederlandse literatuur.
Een interessant en gedegen nummer. En, ja hoor, geen woord over
vrouwelijke homoseksuelen. Het is te verwachten, ook al ‘acht de redactie
het een gemis dat niet tijdig een bijdrage kon worden verkregen over de
geschiedenis van de vrouwelijke homoseksualiteit’. Niet op tijd begonnen,
natuurlijk, niet op tijd aan gedacht.
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De vriendelijke indringer
De kunstenaars die Brassaï fotografeerde
The Artists of My Life door Brassaï Vertaald uit het Frans door Richard
Miller Uitgever: Thames and Hudson, 224 p., f107,80 Importeur: Nilsson
& Lamm
Hans Keller
Sommige levensgeschiedenissen of gedeelten daarvan laten zich vertellen als een
film. Geen gestaag voortstromend biografisch of autobiografisch verhaal dat zich
vanuit de voorzaten losmaakt en zich in de eigen tijd verbreedt met alles wat zich
waar heeft voorgedaan en mogelijk van belang is geweest. Geen continuing story,
maar een voortdurend wisselende reeks van scènes rondom of op een of andere
manier verbonden aan die ene hoofdpersoon; voortdurend wisselend van belichting,
van atmosfeer, bij tijd en wijle zelfs van personage, heen en weer schuivend in de
tijd, nu eens traag en dan weer rauw en schokkend aan elkaar gemonteerd.
Zo laat het leven van Gyula Halasz zich vertellen.
Hij woont tegenwoordig in een apartement op Montparnasse en werd drieëntachtig
jaar geleden geboren in het stadje Brasso in het toenmalige Transylvanië. Zijn
herinnering die in zijn echte en imaginaire archief tot leven komt, vertoont de volgende
beelden, zij het niet per se in die volgorde en nooit voor lang. Eerst het Parijs in de
waarneming van een vierjarig jongetje, de Grands Boulevards vol rijtuigen en
voorbijgangers, het Bois de Boulogne, Witte parasols, vijvers met bootjes, het Champ
de Mars en daarop het bizarre circus van Buffalo Bill, paarden, Indianen, vlammende
pijlen tegen het silhouet van de Eiffeltoren: een droom bij daglicht. Pas daarna het
vertrouwde Brasso dat hij zich een jaar later als vijfjarige na terugkeer uit Frankrijk
niet van vroeger kan herinneren, maar de eerste beelden moeten wel ergens liggen
opgeslagen. Zijn vader die daar Franse literatuur doceert aan de lokale universiteit
en op weg naar zijn colleges in beider gedachten gelijktijdig over de Champs Elysées
wandelt. Later de lessen aan de Academie voor Schone Kunsten in Boedapest,
vervolgd aan de Kunstacademie in Berlijn en steeds luider wordende geruchten over
het revolutionaire elan dat - natuurlijk - in Parijs door een aantal schilders in de
beeldende kunst is ontstoken.
Het volgende beeld is een cliché van de eerste orde, maar in de geschiedenis van
Gyula Halasz even onontbeerlijk als werkzaam: een jongeman stapt met in zijn ene
hand een valies en onder zijn andere arm een schetsboek in de trein naar Parijs en
wordt na aankomst een anonieme emigré tussen de duizenden die hem voorgingen.
Af en toe duikt hij even op bij aandachttrekkende evenementen en zijn artistieke
requisiet blijkt gezelschap te hebben gekregen van een notitieboekje. Om in leven
te blijven heeft Halasz een aantal correspondentschappen voor Duitse en Hongaarse
kranten aangenomen. Hij tekent nog wel, maar Parijs leidt hem schrijvend meer en
meer af. Hij is sinds zijn aankomst in de Franse hoofdstad bevriend met zijn
landgenoot André Kertesz, een in die dagen bekende fotograaf en pas na acht jaar
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vraagt Halasz hem diens camera voor een paar avonden te leen. De vraag: ‘Waarom
dán pas?’ leidt tot het volgende intermezzo.

Grote liefde
Isadora Duncan in gesprek met de intussen beroemd geworden Gyula Halasz, die
dan allang niet meer zo heet. Ze vertelt hem hoe ze eens hevig verliefd was geraakt
op een rijke edelman, die haar al evenzeer beminde. Ze noemde hem Lohengrin.
Toen de danseres aanstalte maakte om een nieuw optreden voor te bereiden, besloot
hij haar te verrassen door een van de meest briljante pianisten uit die dagen voor haar
te engageren. Er was geen betere begeleider denkbaar. Maar vanaf hun eerste
ontmoeting mocht ze de man niet. Haar afkeer van de musicus nam ten slotte zulke
vormen aan dat ze hem tijdens de repetities achter een groot scherm liet plaatsnemen
zodat ze hem in elk geval niet zou zien. Zodra hij vanachter zijn scherm vandaan
kwam, kon ze haar afgrijzen nauwelijks verbergen. Op zekere dag kwam ze, op weg
naar een optreden, in een koets recht tegenover hem te zitten. Het was onmogelijk
zijn gezicht en zijn blik te ontwijken. De weg was hobbelig en vol bochten. Plotseling
kwam de koets met een schok tot stilstand en voor ze het wist, lag ze in zijn armen.
En daar bleef ze. Hij was de grote liefde in haar leven - daar was geen ontkomen
aan. En jarenlang beschikte hij sindsdien over eigen vertrekken in het kasteel van
Lohengrin.
‘Zo verging het mij met de camera,’ aldus Brassaï (tot circa 1921 Gyula Halasz), die
zich sinds zijn foto's hem beroemd maakten, schuilhoudt in een pseudoniem dat
zoveel betekent als ‘iemand uit Brasso’. De voortzetting van de film toont hem
fotograferend in Parijs, voornamelijk 's nachts, de beide fotoboeken Paris de Nuit
en Voluptes de Paris die van zulke expedities het aangrijpende resultaat zijn, de
kennismakingen met Matisse, Picasso, Dali, Bonnard, Dufy die hij nu dank zij zijn
camera wel ontmoet, zijn in 1940 te voet ondernomen vlucht uit Parijs naar Cannes
waar een voormalige buurman hem verzekert dat de kelder waarin Brassaï zijn
negatieven heeft opgeborgen allerminst waterdicht is zodat de fotograaf weer
terugmoet om zijn archief te redden. Afbeeldingen van de schetsen die hij tijdens de
Duitse bezetting maakt. Geen spoor van zijn Leica, Voigtlander en Rolleiflex want
die zijn in het tumult van de vlucht verdwenen. En opnieuw een vertrouwd cliché
uit een verhaald artistenleven, het gaat als volgt: na de bevrijding laat de fotograaf
zijn schetsen aan Picasso zien en deze roept uit: ‘Waarom heb je het potlood
verwisseld voor een camera, Brassaï? Je beschikt over een goudmijn en in plaats
daarvan graaf je naar zilver!’ In andere versies is er in de laatste zin - nog erger zelfs sprake van zout.
Aan het hevige en grillige bewegen van Halasz-Brassaï's levensfilm - waaraan
ook nog door hem vervaardigde beeldhouwwerken en een eigen filmpje (over de
Parijse dierentuin) meedoen - lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Of wel? Of
alleen in zekere zin?
In een interview in de International Herald Tribune van 29 oktober jongstleden
geeft hij het antwoord zelf. Hij maakt daarin gewag van allerlei schrijfplannen en
verzet zich nog steeds hevig tegen de opvattingen als zou de fotografie tot de kunsten
behoren. ‘Wie dat meent, berooft de fotografie van de nieuwe mogelijkheden die ze
nog altijd tot haar beschikking heeft. Zij kan geen recht doen gelden op een traditie
die niet de hare is. De fotografie is een indringer.’ Ook op hoge leeftijd - zoveel is
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duidelijk - is hij nog een in elk opzicht beweeglijke man. Alleen, voor fotograferen
vindt hij zich zelf nu te oud geworden. En in zekere zin is Brassaï dus al stilgezet
nog vóór de Grote Fotograaf dat straks ook met Halasz zal doen, het echte personage
dat bijna een levenlang in ‘iemand uit Brasso’ verscholen zat.

Bonnard
In de The Artists of My Life is Halasz tenslotte toch daar terechtgekomen waar hij
als jongeman met de trein vanuit Berlijn naar op weg was: de grote schilders,
beeldhouwers en kunsthandelaars van zijn tijd. Pierre Bonnard, Georges Braque,
Salvador Dali, Charles Despiau, Raoul Dufy, Alberto Giacometti, Oskar Kokoschka,
Henri Laurens, Le Corbusier, Fernand Léger, Jacques Lipchitz, Aristide Maillol,
Henri Matisse, Joan Míro, Pablo Picasso, Hans Reichel, Germaine Richier, Georges
Rouault, Jacques Villon, Daniel-Henry Kahnweiler, Ambroise Vollard zijn door hem
tussen het begin van de jaren dertig en het midden van de jaren zestig bezocht en
gefotografeerd. Van portretten is eigenlijk geen sprake. Op geen van de foto's wordt
nadrukkelijk geposeerd (behalve, formeel gesproken, op die van Dali maar zelfs
diens gedurende minstens éénhonderdste seconde bevroren capriolen zal niemand
meer als een pose ervaren - zijn tweede natuur is immers in de plaats getreden van
de eerste?) Als er in al deze ateliers al sprake was van een indringer, dan was het een
vertrouwde. Dat is een van de unieke facetten van deze foto's: de onbevangenheid
waarmee de camera door de gastheren tegemoet wordt getreden. Een aantal van hen
zijn van achteren of van opzij gefotografeerd terwijl ze aan het werk zijn en daaruit
blijkt al dat Brassaï's camera niet als een executiemachine werd beschouwd. Dat alles
veroorzaakt bij de kijker naar deze taferelen een besef van onverhoedse na-
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bijheid waarop hij bij wijze van spreken niet had gerekend.

Henri Matisse (1939)

Pablo Picasso (1944)

Toch blijft de speciale gêne, die dikwijls met onbehoorlijke nieuwsgierigheid
gepaard gaat, uit. Niemand is door een onvermoede toeschouwer betrapt op iets dat
beter verborgen had kunnen blijven. Het nadrukkelijk ontbreken van enig voyeurisme
en de lichte ontroering die Brassaï daardoor weet te veroorzaken waar gêne ontbreekt,
bereikt hij door het indringersaspect op een formele manier te benadrukken. Natuurlijk
vooral in de foto's, maar ook in de teksten die het resultaat van de verschillende
fotosessies begeleiden. Ze geven op lichte toon verslag van de gesprekken die Brassaï
met de kunstenaars voerde, over hen zelf en over de collega's die Brassaï nog zou
bezoeken of al had gefotografeerd. Bij elkaar vormen ze een geraffineerde montage
van anekdotes, waarnemingen en overwegingen van eenentwintig meesters en hun
chroniqueur, die met z'n allen door elkaar praten - elkaar aanvullend en tegensprekend
- in één en hetzelfde intieme journaal.
Over zijn bezoek aan Bonnard vertelt Brassaï hoe de bejaarde schilder hem vroeg
om maar geen foto van hem te maken, niet van zijn gezicht tenminste. Op de vragende
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blik van de fotograaf antwoordde Bonnard dat zijn vrouw hem nog niet zo lang
geleden had verlaten. Het verdriet dat sindsdien in zijn ogen was geslopen ging
niemand aan. Brassaï hield zich nauwlettend aan Bonnard's verzoek. Hij maakte
foto's van interieurdetails in het atelier: zijn palet, ansichtkaarten van favoriete
schilderijen die Bonnard boven zijn werktafel aan de muur had geplakt, een fruitmand
en een droogboeket en daartussen een lege fles.

Matisse
De divan met daarop een van Bonnards zelfportretten, het uitzicht over Cannes zoals
de schilder het vanuit zijn tuin kon zien liggen. De roerloosheid van deze foto's, de
nadrukkelijkheid waarmee alles dat toch al stil lag opnieuw - door er een foto van te
maken - is stilgezet, roept het karakteristiek op dat wel eens is gehecht aan de foto's
die Atget rond de eeuwwisseling maakte van doodstille Parijse straten. Ze leken geen
andere bedoeling te kunnen hebben dan ‘de plek van de misdaad’ te willen vast
leggen. Brassaï's foto's beschikken niet over die beklemming, maar de concentratie
is dezelfde: hier is het gebeurd!
Ten slotte vertelt hij dat Bonnard het na een tijdje goedvond wanneer
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er een foto van hem werd gemaakt terwijl hij aan het werk was, van achteren. En na
het voorafgaande is die plaat natuurlijk het hoogtepunt van de cyclus: Bonnard werkt
aan vier schilderijen tegelijk, ze staan niet op ezels maar het linnen is naast en onder
elkaar tegen een muur geprikt, ze bevinden zich in identieke stadia van vordering en
vangen op de foto het volle licht, de schilder is verhuld in het silhouet dat zich ter
rechterzijde bevindt. Het is niet alleen een foto van de dader, het is er in de reeks
ook een van de indringer. Dat is niet alleen een stijlfiguur van de fotograaf, het was
ook in werkelijkheid zo. Brassaï vertelt dat Bonnard moeilijk kon besluiten wanneer
een werk nu echt voltooid was. Zowel het Musée du Luxembourg als het Musée de
Besançon kregen eens bezoek van de schilder terwijl hij in zijn binnenzak een paar
penselen en wat verf verborgen hield. Hij wachtte in beide gevallen tot de bewaker
van de zaal waarin werk van hem hing even naar de wc moest om vervolgens snel
iets aan zijn eigen schilderijen te veranderen.

Oskar Kokoschka (1931)

Pierre Bonnard (1946)
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Aristide Maillol (1932)

Op een of andere manier is de camera als indringer op alle foto's indirect aanwezig
als kijkende buitenstaander. Zo is Matisse, werkend in zijn atelier, een aantal malen
waargenomen vanuit de gang. De deur staat open, de fotograaf staat om zo te zeggen
buiten en kijkt naar binnen. Op één ervan zit Matisse op een stoel aandachtig te kijken
naar iets wat wij niet zien. Of hij kijkt naar binnen óf hij kijkt voor zich uit en ook
dan is niet duidelijk naar wat want daar staat een schot voor.
We zien Matisse maar we zien niet wat hij ziet.
Ook op foto's die een paar passen naderbij, binnen zijn gemaakt heeft de fotograaf
ervoor gezorgd dat er altijd wel iets in de weg staat - een ezel, een kamerscherm,
weer zo'n schot - zodat bewust niet alles wordt onthuld.
Vooral bij Matisse is deze natuurlijke mise-en-scène van geheimzinnigheid zeer
werkzaam omdat hij perfect optelt bij de diepe concentratie die de schilder uitstraalt.
Hij gaat op vrijwel alle foto's gehuld in een witte jas, zijn profiel doet aan dat van
Freud denken maar de blik is minder waakzaam, eerder zeer aandachtig en gericht
op precisie en zuiver toegepaste vaardigheid.
Is dit een schilder? Het lijkt wel een chirurg!
Zo gaat de eerste associatie in zijn werk en bij nadere beschouwing luidt daarvan
de boodschap: de fotograaf onthult een geheim dat niet-
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temin in stand blijft, hij vertelt dat het bestaat, toont het en laat het daarbij.
Maar dat is nog niet alles. Op een van de foto's waarop Matisse in zijn atelier met
een naaktmodel werkt, is in de achtergrond op een zwartgeschilderde deur een
krijttekening te zien van een grijnzende mannenkop. Volgens het onderschrift maakte
Matisse die tekening vlak voor het maken van de foto terwijl hij daarbij een blinddoek
op had. Toen Brassaï was vertrokken, veegde Matisse de tekening weer uit. Het
onderschrift besluit met: De tekening bestaat alleen op deze foto.
Alle metaforen kloppen wanneer het hier zou gaan om het wezen van de fotografie.
De blinddoek van Matisse is de zwarte lap waaronder de fotograaf zich in vroeger
dagen voor zijn object zoekmaakte. Werd deze tekening gemaakt door een blinde,
ook de fotograaf negeert op het cruciale moment zijn onderwerp: hij kijkt in zijn lens
en soms is dat een bijna biddende houding - een naar beneden gewende blik - wanneer
de camera is uitgerust met een spiegelreflex.
De tekening die we op de foto zien, gevoegd bij de wetenschap dat hij vóór de
foto werd gemaakt nog niet bestond en nadat de foto was gemaakt niet meer bestond,
laat zeer precies weten wat fotografie met de werkelijkheid uitricht. Dat is dit: de
werkelijkheid en de tijd, vooral het verstrijken ervan, zijn aan de gang - er wordt een
foto van gemaakt - en alles wat aan de gang was, gaat gewoon door. Eén moment is
vereeuwigd, voor altijd stilgezet. Wie of wat daar opstaat, was nooit ouder en is nooit
jonger geweest en omdat dat zo is, heeft het tafereel zich onttrokken aan de
werkelijkheid. De foto is erboven gehangen en doet voor altijd vóór hoe het voor
een ogenblik was. Matisse heeft dat geaccentueerd door alleen voor de foto een
tekening te maken. Was Brassaï een indringer in de stilte van Matisse's eigenaardige
operatiekamer - een chirurg en zijn model -, op deze foto is Matisse de indringer.
Het is tegelijkertijd een gebaar van herkenning aan het adres van deze bijzondere
fotograaf, die daarmee werd erkend als een gelijke.
Het hoogtepunt van dit ingewikkelde verkeer tussen de ene soort geheimen en de
andere soort - de mededeelzaamheid waarmee ze elkaar respecteren, door vooral van
alles niet te laten zien een delicate fantasie in werking te stellen bij degene die dit
alles bekijkt - is een duet van twee foto's die zijn gemaakt in het atelier van
Kokoschka, circa 1931-1932. Het is een duet omdat ze met elkaar óp en door elkaar
heen zingen, mompelen, rommelen - hoe heet zo iets bij foto's? Ze zijn vanuit vrijwel
dezelfde instelling gemaakt. Een hoek van een grote kamer, kennelijk het atelier
want aan de wand is een flinke spiegel bevestigd. Een mat op de grond, een ligstoel
van houten latten en een omgekeerde stevige mand met een kussen erop. Op de mat
een dienblad met een theepot, theekopjes, een pak koekjes, een paar platte kussens,
een pakje Camel, in de spiegel op de achtergrond een schoorsteenmantel met twee
flessen, een paar glazen en een telefoon erop - daarnaast op de vensterbank van een
gesloten raam zorgvuldig gedrapeerde lappen rondom iets dat niet duidelijk is waar
te nemen. Daar gaat het ook niet om. Op de ene foto ligt de vriendin van Kokoschka
languisant in de stoel, zij draagt haar kopje naar de lippen en laat uit alles blijken:
nu word ik gefotografeerd, en ik kijk niet. Naast haar op de mand, met zijn rug naar
de spiegel, zit de schilder en kijkt niet in maar naar de camera. In zijn ene hand een
soort wandelstok, in de andere ook een kopje. Zijn blik vraagt of hij misschien kan
helpen. Op de tweede foto is de vriendin half overeind gekomen, ze verveelt zich en
werpt een blik in de spiegel en wordt getroffen door zich zelf. Op dat moment is de
foto gemaakt zoals verderop in de spiegel is te zien. Daar staat Kokoschka naast de
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fotograaf, beiden kijken elk met hun eigen blik naar de camera. Brassaï's gezicht is
verborgen achter de Rolleiflex die op een statief staat. Wat hier allemaal wordt verteld,
is adembenemend.

Alberto Giacometti (1948)

Salvador Dali (1955)

Bovendien laat Brassaï zich zelf hier zien als een dubbele indringer: hij bezoekt
op deze foto's niet alleen Kokoschka maar ook zich zelf. Het is de enige foto waarin
hij als personage optreedt en in dit duet moest dat ook. Op de andere foto's is Brassaï
nergens te zien - ze lijken ook niet te zijn gemaakt door een specifiek personage, dat
om die en die reden deze of een andere speciale optiek koos maar door een anoniem
oog dat dit nu eenmaal zag en keek om het vast te leggen. Voor degenen die hij
fotografeerde, moet hij gegolden hebben als iemand die in de loop der jaren van
indringer veranderde in vertrouwde getuige. Voor degenen die zijn foto's nu bekijken,
blijft - op die ene na - zijn standpunt een geheim dat met dit schitterende boek bekend
is geworden maar niet onthuld.
■
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De letteren in de herfst 2
De literatuur bloeit tegen de verdrukking in, zoals blijkt uit de tweede
aflevering van De letteren in de herfst waarin de nieuwe verhalen,
romans en gedichten van Gerrit Krol, Willem Brakman, Marijke
Höweler, Nicolaas Matsier, Anton Haakman, Koos van Zomeren, Cees
Nooteboom, Hans Tentije, K. Schippers, Doeschka Meijsing worden
besproken. Bovendien de essays die oud-Merlynredacteur J.J.
Oversteegen verzamelde en het Verzameld Werk van Bordewijk,
waarvan het eerste deel uitkwam. En dan is er nog de meer dan 600
pagina's tellende Letterkundige Reisgids van Querido, waarmee op
deze pagina begonnen wordt.
Tekeningen van Siegfried Woldhek

Gerrit Krol

Willem Brakman

Cees Nootboom
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Doeschka Meijsing

F. Bordewijk

Nicolaas Matsier

Koos van Zomeren

K. Schippers
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Dolfinarium en Panorama
Twee boeken over Nederland als literair openluchtmuseum
Het land der letteren Nederland door schrijvers & dichters in kaart
gebracht Samenstelling: Adriaan van Dis en Tilly Hermans, foto's Menko
ten Cate Uitgever: Meulenhoff, 448 p., f37,50 na 10 januari f65, Verschijnt 9 december
Querido's letterkundige reisgids van Nederland Redactie: Willem van
Toorn Uitgever: Querido, 624 p., f49,50 Na 1 februari f59,50
Doeschka Meijsing
Nederland reist. Wie het Dolfinarium, de Efteling en de Beekse Bergen achter de
rug heeft, hoeft niet bang te zijn dat de mogelijkheden daarmee uitgeput zijn. Zoals
kapitein Haddock al zong, reizen wij om te leren - en voor dat doel zijn er nu twee
boeken: Querido's letterkundige reisgids van Nederland en Het land der letteren,
Nederland door schrijvers en dichters in kaart gebracht. De literatuur heeft een
landschap gekregen.
Het land der letteren, dat in december als boek-van-de-maand uitkomt, is, zoals
Adriaan van Dis en Tilly Hermans, de samenstellers, in hun voorwoord opmerken,
een boek om in de leunstoel te lezen. Gezellig onder de schemerlamp en tegelijkertijd
toch vertoeven op Parnassia te Bloemendaal of met Lodewijk van Deyssel en Frans
Erens door de gangen van het internaat Rolduc slenteren, met K. Schippers een haring
eten op de Haarlemmerbrug of met Jan Wolkers op Rottumerplaat ronddolen.
Het boek is het best te beschouwen als een bloemlezing over stad en land, een
klompenboek. Het bestaat uit achttien hoofdstukken, elf daarvan zijn natuurlijk
gewijd aan de elf provincieën. Die worden stuk voor stuk door een in die provincie
woonachtige schrijver ingeleid: Louis Ferron over ‘Schrijven in Noord-Holland’,
Wiel Kusters over Limburg, Hans Warren over Zeeland. Het zijn niet al te
diepgravende inleidingen, ze bevatten meestal wat gedachten over andere schrijvers
die men uit de buurt kent, of enkele beschouwingen over het voor de provincie
typerende landschap. Vervolgens zijn er aan de drie steden Amsterdam, Rotterdam
en Den Haag aparte hoofdstukken gewijd. (Waarom niet aan Utrecht, bij voorbeeld?
Ik heb me daar lang het hoofd over gebroken, maar weet nu het antwoord. Ik zal het
straks vertellen.) Het Waddengebied, Rivierenland en het IJsselmeer mochten ook
ieder met een eigen hoofdstuk meedoen en ten slotte is Nederland als natie
gekarakteriseerd in een twintigtal verzen en tekstjes van algemenere strekking. De
samenstellers hebben daarbij niet speciaal jacht gemaakt op knorrige en bittere
uitspraken à la ‘In Nederland wil ik niet leven,/Men moet er steeds zijn lusten reven,’
van Slauerhoff, of à la ‘O land van mest en mist, van vuile, koude regen’ van P.A.
de Genestet, maar ook heel vriendelijke teksten opgenomen, zodat De Genestet en
Slauerhoff bien etonnées kunnen zijn broederlijk in een boek te staan met Seth
Gaaikema en Toon Hermans.
Zo krijgt elke provincie in gedichten, fragmenten van langere verhalen en piepkleine
fragmentjes uit dagboeken, memoires, brieven lof toegezwaaid of wordt over hen
bittere gal uitgespuwd. Wat dat laatste betreft moet vooral de stad Utrecht het
ontgelden. Wie er iets goeds over zegt, doet dat zo zuinig, dat je onmiddellijk het
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idee krijgt dat de schrijver het eigenlijk niet durft, omdat het eigenlijk niet wáár is
dat je iets goeds over Utrecht kunt zeggen. En wie duidelijk op prijs stelt de waarheid
over Utrecht te vertellen, zegt ‘Ik haatte die stad’ zoals Battus doet die de stad ook
herdoopt heeft met de naam Haatrecht. De hoofdmoot van de teksten uit deze
bloemlezing is van de hand van moderne, twintigste-eeuwse schrijvers, die ooit de
euvele moed hebben gehad om over iets van stad en land in Nederland te schrijven.
Een enkele keer komt Bilderdijk op de proppen, of Jacob Cats - en voor Utrecht
moest men zelfs zijn toevlucht nemen tot Suster Bertken (1516), want er was natuurlijk
geen hond te vinden die over die plaats mooi wilde schrijven.
Achter in het boek is een register te vinden, met bronvermelding. Omdat deze
uitgave, zoals het colofon vermeldt, is samengesteld ‘mede ten behoeve van het
onderwijs’ is die bronvermelding geen gek idee. Dan kunnen de leerlingen ook nog
eens een dik grote-mensenboek van die schrijvers uit de bibliotheek halen en lezen
hoeveel verdriet die schrijvers hebben, mooi Holland, of geen mooi Holland.
Het karakter van het boek leunt sterk op de fotografie van Menko ten Cate.
De foto's nemen een bijna even grote plaats in als de tekst. Het is óók een kijkboek.
En het moet gezegd: nooit heb ik Nederland zo mooi gevonden als op deze
kleurenfotografie. Nergens rommel, nergens een door flats of caravans verpest
landschap, nergens auto's. Als er al een foto van een snelweg in staat, is het alsof
ons volk een wonder van technisch vernuft is; als de Hoogovens roodgloeiend staan
te dampen, dan lijkt onze economie te draaien in een gelukzalige wolk van
impressionisme. Het land der letteren lijkt me geen boek om aan onze geëmigreerde
landgenoten in Canada of Niew-Zeeland cadeau te doen. Als ze dat gezien hebben,
staan ze morgen met z'n allen weer bij ons op de stoep.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

9
De aardigste regels van ons land komen van Ethel Portnoy:
Holland is narrow staircases
Holland is zegels plakken
Holland is gratis aanbieding met de fles - een plastic eierdopje.
Holland is grey plastic garbage sacks
Holland is bouwvakkersvakantie
Holland is shops where ze hebben het wel, maar niet in voorraad.

Een boek dat níét bedoeld is voor in de leunstoel en ook niet ‘mede voor het
onderwijs’ is Querido's letterkundige reisgids van Nederland. Deze reisgids heeft
niet het formaat om op het salontafeltje te liggen, maar precies die omvang die goed
in de hand ligt als je op de Grote Markt in Haarlem, het boek opengeslagen, het hoofd
in de nek legt om in de gevel van de Lidobioscoop het beeldje van Laurens Jansz.
Coster te ontdekken, van wie nog niemand bewezen heeft dat hij de boekdrukkunst
werkelijk als eerste heeft uitgevonden. Die handzame reisgids leert ons ook dat de
vreemde sokkel in de Haarlemmerhout niet een voetstuk voor een nooit klaargekomen
ruiterstandbeeld is, maar als zodanig een monument voor Coster.
De Reisgids is een unicum voor Nederland. Zestien auteurs hebben ieder een
provincie voor hun rekening genomen. Daarnaast zijn er een aantal voor de literatuur
belangrijke gebieden en steden opgenomen als Amsterdam, Utrecht, Leiden, Delft,
Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. De plaatsen in de provincies zijn alfabetisch
opgenomen. Grote plaats of kleine plaats, er is geen woongemeenschap in Nederland
die niet iets met de literatuur van doen heeft. Zo heb ik nooit geweten dat Herman
Gorter vaak in het dorp Balk in Friesland bij zijn grootvader, dominee Douwe Simons
Gorter, logeerde en dat dat dorp ook een standbeeld van de Mei-zanger heeft. Ik wist
natuurlijk wel dat Martinus Nijhoff ooit naar Zaltbommel ging om de brug te zien,
maar ik wist niet dat Menno ter Braak in die plaats even leraar geweest is, en dat de
vader van Barlaeus er rector was van de Latijnse school. En dat het de geboorteplaats
is van W.G. van Nouhuys, die zich later in Den Haag vooral verdienstelijk maakte
voor De Lantaarn en Groot Nederland. Eerlijk gezegd was ik het hele bestaan van
W.G. van Nouhuys uit het oog verloren.
En als ik het lange stuk van Arjaan van Nimwegen over de stad Utrecht lees, dan
krijg ik te horen dat ‘architecten noch schrijvers, tijdgenoten noch historici erg
aardig zijn geweest voor Utrecht’, zodat ik me niet hoef te schamen voor mijn
vooroordeel, maar tegelijkertijd weet Van Nimwegen zoveel over Utrecht en de
literatuur mee te delen, dat de stad er zowaar van gaat gonzen van activiteit. Ik kom
te weten dat Hiëronymus van Alphen vijf jaar lang aan de vroegere Beschuitmarkt
in Utrecht heeft gewoond, en dat de eerste Proeve van kleine gedichten voor kinderen
bij de weduwe van Jan Terveen op de Beschuitmarkt het licht zag. Ik lees dat Theo
Sontrop en Jan Eijkelboom onder schuilnamen schreven in het curieuze studentenblad
Parasol. En nog veel, veel meer heeft Utrecht te bieden.
Zo zit elke provincie, en elke stad of dorp daarin, boordevol. Het Groningen van
Reinold Kuipers, of het Amsterdam van Ad Zuiderent, of de Achterhoek van Jeroen
Brouwers of het Den Haag van Herman Verhaar - het lijkt of al die schrijvers de
archieven omgespit hebben, of ze dagenlange voettochten door de provincie die ze
onder handen hadden, hebben gemaakt en of ze de gevels van de huizen en de
stadsparken afgestroopt hebben naar beelden, gevelstenen, monumenten.
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Het boek is verluchtigd met kleine zwart-wit foto's: de wanstaltige smaak die de
Nederlanders hebben wanneer ze hun schrijvers in steen laten vereeuwigen, komt er
goed in tot uiting. Evenals de merkwaardige gewoonte om banken in een park aan
een schrijver te wijden. Zeker om op te gaan zitten lezen. Ten slotte vertonen de
foto's hoe de Nederlandse schrijvers wonen: niets geen armzalige zolderkamers of
plaggehutten, nee de Nederlandse schrijver huist in een braaf en oppassend huis, van
redelijk goede klasse, vaak zelfs een huis waar je omheen kunt lopen.

Sempé: een getekend verhaal in de Boekenbijlage

Querido's letterkundige reisgids van Nederland trekt door alle plaatsen in
Nederland, door alle tijden, met een bewonderenswaardige nauwgezetheid en een
zeer grote leesbaarheid. Citaten uit het werk van schrijvers en dichters ondersteunen
de tekst. Nederland gonst en zingt van letterkunde.
Wie in Nederland reist, zou altijd deze reisgids bij zich moeten dragen. Elke stap
die hij doet, kan een ontdekking betekenen van iets wat hij nooit geweten heeft en
dat hem uit de droom helpt dat ons land arm aan cultuur is, of zijn schrijvers niet
gedenkt.
■
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Het kunstwerk der ontkenning
Nicolaas Matsier als filosoof van de dadenloosheid
De eeuwige stad Novelle door Nicolaas Matsier Uitgever: Querido, 120
p., f22,50
Carel Peeters
In het titelverhaal van Matsiers debuut Oud-Zuid past een student op het huis van
vrienden. Het aanbod om gedurende hun vakantie voor de poes en het huis te zorgen
had hij gretig aangenomen vanwege de uitgelezen mogelijkheid die het bood nu eens
eindelijk rustig en ongestoord te kunnen werken. De omstandigheden zijn perfect,
het bureau aan kant, boeken en papier in het gelid, de pen in de aanslag. Nu alleen
het hoofd nog.
Hoe perfect de omstandigheden ook zijn, zodra het er in Matsiers werk om gaat dat
een hoofd zich moet gaan richten op het werk dat verricht dient te worden, beginnen
er zekere krachten te werken die het er van afhouden: duizend-en-één uitvluchten
dienen zich aan. Afgezien van de normale ontsnappingen, zoals het doen van
boodschappen of opruimen, is het in dit verhaal de aandacht voor een naakte vrouw
aan de overkant. Maar dit krachtige middel om de hoofdpersoon van zijn werk te
houden is niet echt nodig; het is een zinnebeeld van de krachten die hem van zijn
plannen afhouden.
Sinds dit verhaal is de eerste gedachte die bij Matsiers werk in je opkomt die aan
een man die grootse plannen maakt waar niets van terecht komt. In het titelverhaal
van Onbepaald vertraagd - de tweede heroïsche daad van Matsier, bestaande uit vier
verhalen en zesennegentig pagina's - ligt de man in bed en moet opstaan. Dat duurt
twaalf pagina's en menig uur waarin de aanvankelijke plannen verschrompelen tot
het plan om op te staan. Waarna er gezocht wordt naar beweegredenen. In ‘Flatis
vocis’, het eerste verhaal in deze bundel, is de man een redacteur van een encyclopedie
die probeert een artikel over nominalisme los te krijgen van een medewerker. De
ontelbare uitvluchten en smoesjes van de medewerker komen de redacteur vaag
bekend voor, zodat het verhaal met de suggestie eindigt dat hij het zelf is.
Het motief van de duistere krachten die iemand afhouden van wat hij zich
voorgenomen heeft, wordt in deze verhalen met precisie uitgewerkt. Matsier is de
fenomenoloog van de dadenloosheid; hij beschrijft nauwkeurig wat er in de
hoofdpersoon omgaat, waardoor zijn aandacht getrokken wordt; hij classificeert die
waarnemingen en abstraheert ze. Gewaarwordingen, kleine sensaties, verschuivingen
van het perspectief behoren tot het domein van Matsiers aandacht. Dat domein is
niet groot; het is alsof Matsier nooit meer beschrijft dan wat er in het blikveld van
zijn hoofdpersoon bevindt. Het is de actieradius van de detaillist en de registrator.

Leren bewegen
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Maar hoe verhoudt zich dit motief van de dadenloosheid tot dat andere, waaraan je,
in tweede instantie, denkt bij Matsier: het ‘esse est percipi’, zijn is gezien worden?
In het verhaal met deze titel in Onbepaald vertraagd wordt een man tijdens een feest
totaal in beslag genomen door zijn in slaap gevallen vriend die erbij ligt als een
negentiendeeeuws beeldhouwwerk, makkelijk voor te stellen op een graf. De stroom
van zijn registrerende gedachten wordt beheerst door de spanning dat hij hier iets
ziet en ondergaat dat hem dicht bij ‘zijn heden’ brengt. Wat dat ‘heden’ is, wordt via
een associatie aangegeven: de herinnering aan een klooster op een Grieks eiland
waar de monniken hem de gewaarwording van tijdloosheid gaven. Zij leidden een
leven als een kunstwerk, ‘Het kunstwerk der ontkenning’. Het benijdenswaardige
aan de slapende gestalte was dat er naar hem gekeken werd zonder dat hij het zich
bewust was en dat hij het leven ontkende. Dat betekent voor deze man ‘het heden’,
zoals hij ook dicht bij het geluk komt op het moment dat het leeg is in zijn hoofd,
‘daar wordt niet langer nagedacht.’ Het slot van dit verhaal is een aansporing te leren
leven met gedachten en een bewustzijn: ‘Wat me te doen staat, is heel eenvoudig:
leren bewegen. Bewegen zonder gezien te hoeven worden. Zonder verlamd te raken
door een toeschouwer. Zonder mijzelf gade te slaan.’
‘Zijn is gezien worden’, deze formule van de achttiende-eeuwse filosoof Berkeley,
is voor de hoofdpersonen van Matsiers verhalen minder een filosofisch dan een
psychologisch probleem. Voor hen is ‘zijn’ juist niet gezien worden; zij willen leven
zonder bewustzijn. ‘Mijn heimwee geldt het heden’, staat er in ‘Esse est percipi’, dat
wil zeggen: zonder verleden en zonder toekomst zodat alles ervaren en gezien kan
worden alsof men een onbeschreven blad, een tabula rasa is. Voor iemand die zo
leeg en onzichtbaar wil zijn, werken plannen en plichten verlammend en veroorzaken
geen activiteit maar dadenloosheid. De dagelijkse, onmerkbare gang van het leven
levert geen al te grote moeilijkheden op, maar grootse plannen, voornemens en
verplichtingen die zijn bewustzijn en hersens vereisen, worden ontweken en zolang
mogelijk ontkend. ‘Plannen’ zijn als toeschouwers. De hoofdpersonen in Matsiers
verhalen zijn altijd dezelfde; vandaar dat we mogen zeggen dat de hoofdpersoon uit
de novelle De eeuwige stad nog midden in het ‘leren bewegen’ zit of zich zo mogelijk
nog erger verstrikt heeft in plannen die worden gedwarsboomd door krachten die
samenhangen met zijn behoefte om ‘afwezig te zijn’. In Matsiers verhalen zorgde
zijn naar het ironische en verbaasde neigende pen ervoor dat zijn niet bepaald
lichtvoetige thematiek niet loodzwaar werd. In De eeuwige stad begint het groteske
onvermogen van de hoofdpersoon om te doen wat hij zich voorgenomen heeft echter
vormen aan te nemen die maken dat de lezer koste wat kost mét de schrijver moet
genieten van de geneugten van een doodlopende straat.
De novelle speelt zich af in Rome; dat is te zeggen: we horen wel iets over de
straten en pleinen van Rome en we vernemen ook wel dat de hoofdpersoon erin
dwaalt, maar Matsier houdt Rome achter, we mogen niets weten van de indruk die
Rome op de hoofdpersoon maakt. Dat is geen onvermogen, dat behoort tot de
thematiek van deze novelle. Bevorderlijk voor de novelle is het echter niet. Het
verlamt de lezer, wiens verwachtingen al op de eerste pagina de kop worden ingedrukt,
maar die toch nog hoopt dat het anders uit zal pakken. De groteske vervreemding
van de hoofdpersoon bereikt zijn hoogtepunt als er staat dat Rome een stad is zonder
bewustzijn. Dat is wel begrijpelijk als we denken aan wat de hoofdpersoon in Rome
wil zien, zoals verderop zal blijken, maar het is wel érg ver van het menselijk
voorstellingsvermogen, want als er één stad is met een bewustzijn dan is het Rome
wel.
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De eeuwige stad is een uitgewerkte pendant van het verhaal ‘Oud-Zuid’. De novelle
vertelt het verhaal over een schrijver die met een degelijk plan naar Rome vertrekt:
hij wel er een roman gaan schrijven. Dat hij daar niet aan toekomt, wekt geen
verbazing. Een alibi om niet aan de roman te werken vindt hij in de ontvoering van
Aldo Moro - het verhaal speelt in het voorjaar van 1978. In ‘Oud-Zuid’ wordt
hetzelfde, maar anekdotischer patroon gevolgd: daarin is het de naakte vrouw aan
de overkant die alle aandacht opeist. De uit vier hoofdstukken bestaande novelle Roma amor, Roma roman, Roma o morte en Roma mora - begint als de schrijver
terug is uit Rome en over zijn verblijf aldaar niets wil vertellen; hij geeft wel ‘lyrische
beschrijvingen’, maar wat het werkelijk voor hem heeft betekend, vertelt hij niet. Er
zit één van emotie doordrongen gedachte in zijn hoofd: ‘Hij zou in Rome willen
zijn’. Toch heeft hij er niets uitgevoerd, zijn roman over een historisch thema verband
houdend met de route die het leger van Xenophon heeft afgelegd, is niet geschreven,
de bibliotheken waarvoor hij aanbevelingsbrieven had, niet bezocht. De
omstandigheden waren perfect, het appartement ‘centraal gelegen’ en niemand stoorde
hem.

Het alledaagse
‘Wat weerhoudt hem? Welke krachten keren zich tegen hem?’ vraagt hij zich af,
want de ‘hij’ in deze novelle vraagt zich net zoveel af als de lezer. Alle vragen die
de lezer zich stelt komen in feite aan de orde. Het antwoord ligt in de novelle besloten,
maar het luidt ook simpelweg: Rome. De hoofdpersoon komt in Rome aan en heeft
het gevoel te zijn waar hij hoort. Hij neemt niet eens de tijd om ‘aange-
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komen’ te zijn: ‘Wees toch wat onwenniger. Marcheer niet zo. Herken niet meteen
alles.’ Hij voelt zich bevrijd, doet boodschappen op een manier alsof hij al jaren in
Rome woont, ‘alsof hij naar Rome gegaan is om er boodschappen te doen.’ Matsier
noteert de aanwezigheid van zijn hoofdpersoon, geeft weer wat hij ziet, door welke
straten hij loopt, in welke parken en wat daar aan alledaagsheid te zien is. Wat we
te lezen krijgen is een weergave van iemand die in Rome is, want hij wilde er zijn
‘om er te zijn’. Welke bezienswaardigheden hij dagelijks op zijn wandelingen ziet,
krijgen we niet te lezen, dat behoort immers tot het vanzelfsprekende decor. Als de
schrijver weer thuis is, betreurt hij een ding: dat hij geen notities heeft gemaakt van
het ‘dierbaarste, het alledaagse.’

Nicolaas Matsier

De eeuwige stad is een novelle over een bijna mystieke ervaring die de ‘hij’ pas
echt als zodanig ervaart als hij thuis is. Zijn verblijf was een periode van ‘stilstand’
en hij verlangt ernaar terug, ‘hij zou de geschiedenis van zijn absentie willen kennen’.
Was Rome het ‘thalassa, thalassa’ van de soldaten van Xenophon? Rome was
inderdaad de zee, maar iets van de ervaring die de hoofdpersoon in Rome opdoet,
heeft hij ook al in de trein ernaar toe, als een rivier die naar die zee leidt. De trein is
een niemandsland waarin hij zonder gedachten zit. De ruimte die hij inneemt is hem
precies genoeg, wat er zich daarbuiten afspeelt, is ‘vijandelijk’ gebied. Een Italiaan
die tegen hem begint te praten doorbreekt zijn diffuse geluk omdat hij te ‘werkelijk’
en te ‘duidelijk’ is. De ontvoering van Aldo Moro veroorzaakt een ongenoemde
identificatie; hij is afwezig en dat is iets dat de hoofdpersoon ook wil. Hij wil
onzichtbaar zijn. De roman, genaamd X, is ook een veilig niemandsland want het
bestaat slechts uit plannen, uit tot niets verplichtende voorbereiding. En een heilige
aandrift, laat staan een schuldgevoel dat hij er niet aan werkt, heeft hij niet; die is
verdwenen. Wat hem boeit is het soort leven dat met een zeker systeem, en met een
ingekeerd genoegen, wordt geleefd. Een vivre pour vivre dat past bij het estheticisme
van de Italianen. Hij bezoekt begraafplaatsen en voelt zich er thuis tussen de
afwezigen. Het graf van Keats en Shelley wordt bezocht alsof het familie van hem
is, er staat immers op het graf van Keats: ‘Here lies One Whose Name was writ in
Water’. ‘Zo had hij het gehad willen hebben,’ staat er, ‘naamloos.’

Aldo Moro
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Maar Rome zelf? Hij ondergaat het als iets ‘eeuwigs’: ‘al deze dingen die er zijn,
zonder weer opnieuw bedacht of herinnerd te hoeven worden, moeiteloos aan zich
zelf genoeg, deze muren die het om het even is of ze buitenmuur of binnenmuur zijn,
wel of niet ramen hebben, hoog of laag zijn, vers gepleisterd of gevlekt.’ De
‘reusachtige onverschilligheid’ van deze stad voor zijn ‘onbeschreven vellen is een
weldaad’ en ‘haar onverschillige schoonheid is uitgestrekt en eeuwen oud. Hij treedt
er buiten zichzelf, om op te gaan in de stad, haar hongerige waarnemer te zijn. Haar
ontbreekt elk vorm van bewustzijn. Zij doet niet aan bespiegeling. Zij verspilt haar
schoonheid als een nooit opdrogende bron.’
Tijdens dit onzichtbare verblijf in Rome schrijft de schrijver wel iets anders; er
zit permanent een vel papier in zijn schrijfmachine waarop hij een lange, dagelijks
voort te zetten brief aan zijn vrouw schrijft. De lezer is van deze intimiteiten verstoken
en hij mist ze node. De schrijver betreurt het dat hij geen aantekening gehouden heeft
van ‘het dierbaarste, het alledaagse’, maar we mogen toch aannemen dat juist dat
alledaagse in zijn brief aan zijn vrouw staat? Dit radicaal elimineren van de brieven
aan zijn vrouw heeft duidelijk de bedoeling de aandacht geconcentreerd te houden
op de bijzondere ervaring die de schrijver in Rome opdoet, maar overtuigend is het
niet. Het minutieuze verslag van de ontvoering en dood van Aldo Moro, die hij volgt
via alle denkbare kranten, is even duidelijk een panische duik in het alledaagse en
de behoefte zich een onderdeel te voelen van de Romeinen, maar het duurt te lang.
De alledaagse details in de brief aan zijn vrouw krijgen we niet, maar die over Moro
wél te lezen.
‘Vergelijken wij hem gerust met een palimpsest, waarop de tekst is uitgewist,
waarna niet een nieuwe, maar dezelfde tekst opnieuw verschijnt en zichzelf niet
herkent. De uitgewiste tekst is de tekst die hij zonder ophouden herschrijft, en uitwist
om hem te herschrijven. Iedere dag leert hij zichzelf kennen, iedere dag vergeet hij
zichzelf.’ De vergelijking is mooi en op zijn Matsiers precies. Alles in deze novelle
klopt als een bus, er is geen zin die er verloren bij staat, hoe onnozel de soms uit
enkele woorden bestaande en in veel wit gebedde zinnetjes op het eerste gezicht ook
aandoen. Alle details maken de indruk van bouwstenen van een huis zonder franje,
waar alleen de essentie van getoond mag worden. Die essentie is de weergave van
wat vanzelfsprekend is voor iemand die met zijn omgeving samenvalt. De
hoofdpersoon is uit op ‘stilstand’, of men dat nu verklaart met de psychoanalyse
(terug naar waar men vandaan komt) of met de filosofie van de empiristen, waarin
beweerd wordt dat de echte ervaring steeds met niets begint (het tabula rasa).

Gelijktijdigheid
Bij Matsier denkt men aan de bedaarde spanning van registrerende schrijvers en
denkers als Italo Calvino (Onzichtbare steden) K. Schippers, Gerrit Krol en Max
Frisch, maar De eeuwige stad deed mij nog meer denken aan een verhaal van Kafka,
‘Het hol’. Daarin jakkert een beest, mét een bewustzijn, vertwijfeld door zijn
labyrintische hol; hij graaft, zit stil, verlaat het hol, durft er niet meer in, vraagt zich
af of het wel een goed hol is, of het voldoende beveiligt tegen ‘vijanden’ die hij
overal vermoedt en hoort, terwijl hij eigenlijk nooit eens rustig op zijn ‘burchtplein’
kan zijn. De eeuwige stad is een ‘kunstwerk der ontkenning’ waarin alles wat het
weldadige gevoel van vanzelfsprekendheid probeert te doorkruisen als ‘vijandig’
wordt gezien en geprobeerd wordt te ontkennen.
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Maar De eeuwige stad is minder spannend dan ‘Het hol’. Met de ‘monotone
wilskracht van een kind dat geen andere middelen heeft dan de hardnekkige herhaling’
wil de hoofdpersoon in Rome zijn. Maar dit hardnekkige verlangen wordt in het
begin van de novelle uitgesproken en dringt niet door in de rest van het verhaal. De
schrijver ontneemt de lezer in het begin wel de illusie dat hij nog iets bijzonders zal
lezen, er zal niets ‘gebeuren’ in Rome, maar dat verlies wordt niet echt vergoed. Hoe
Matsier ook excelleert in de weergave van de hang naar stilstand, het gevoel dat je
in een doodlopende straat zit, verdwijnt niet. Is het omdat een stad als Rome nu juist
om ‘bespiegeling’ vraagt en dat Matsier die bijna pesterig niet levert? Of is dat waar
Matsier op uit is te ijl? Gaat Matsier te ver in het ‘ontkennen’, zodat er ineens kan
staan ‘Hij is van stopverf’? Is Matsier de meester van de doodlopende straat? Zeker
is dat het hem gelukt is weer te geven wat híj zich voorstelde: Rome te zien als een
stad waar alles tot rust gekomen is, zodat zijn hoofdpersoon ‘een soort gelijktijdigheid’
ervaart, iets eeuwigs, dat herinnert aan het gebed dat wordt geciteerd in het verhaal
‘Esse est percipi’: ‘Gelijk was het in het begin/en nu/en altijd/en in de eeuwen der
eeuwen.’
■
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Voorkeur voor lange vrouwenhalzen
Brakmans vertellen weet van geen ophouden
Een weekend in Oostende Roman door Willem Brakman Uitgever:
Querido, 165 p., f27,50
Frans de Rover
Wie, als Brakman, ieder jaar een boek publiceert, loopt het gevaar een al te gladde
routinier te worden, zich zelf te herhalen en zich door een zekere voorspelbaarheid
voor de lezer minder interessant te maken. Brakmans passie voor taal en literatuur
heeft hem aan dat gevaar doen ontsnappen. Tot in de jaren zeventig leunde hij sterk
op zijn grote leermeester Vestdijk - hij hanteerde een beschouwelijke en afstandelijke
verteltrant met een voorkeur voor barokke beelden.
Dat leverde een reeks boeiende, nogal ‘zware’ romans op. Maar in de verhalenbundels
Zes subtiele verhalen (1978) en Vijf manieren om een oude dame te wekken (1979)
deed een nieuw element zijn intrede: de aandacht voor het fantastische en bizarre,
verwoord in een lichteraangezette, ironischer stijl. De roman Come-back (1980), de
terugkeer van de fantast Sadee naar zijn oude provinciale geliefde op de wijze van
een moderne Odysseus, werd geheel in díé stijl geschreven. Brakmans schrijverschap
leek plotseling aangeraakt door de toverstaf van de vitaliteit. Als motto kreeg de
roman de uitspraak mee van Harry Levin (in diens boek over James Joyce) dat de
beste hedendaagse schrijfkunst geen creatie meer is, maar een met herinneringen
doordesemde evocatie. In de roman Ansichten uit Amerika (1981) werd deze uitspraak
thematisch: ‘de schrijver’ en ‘de verteller’ discussieerden, middels noten, dwars door
het bizarre verhaal heen over de lonesome cowboy Ben: de romantische fantast die
in zijn provincieplaats de meest schitterende gebeurtenissen bedacht en vertelde.
In Brakmans nieuwste (zijn dertiende!) roman hebben ‘schrijver’ en ‘verteller’
zich weer (nagenoeg) onzichtbaar achter de verhaalwereld teruggetrokken, maar wat
wórdt er verteld! De verhaalpersonages lijken soms werkelijk van geen ophouden te
weten. Het structureringsprincipe van de roman laat zich verwoorden door een van
de personages, het meisje Reyne van Reyne, prototype van het kreng uit betere kring:
Wie wordt bekeken die begint te praten, is mijn ervaring. In een verhaalwereld waarin
iedereen iedereen zonder gêne beloert en bespiedt, wordt dus ook heel wat afgepraat.
Bizarre verhalen, vaak weer met ‘inbedding’ van andere bizarre verhalen; voor de
lezer is het oppassen geblazen: wie spreekt in wiens verhaal? Door de betovering
van Brakmans stijl is echter een unieke roman ontstaan die minder een creatie van
fantastische gebeurtenissen dan wel een fantastische evocatie van ‘taal’ is geworden.

Koningin Astrid
Natuurlijk bevat de roman ook een ‘verhaal’: het is samen te vatten met ‘jongeman
wordt in meidagen 1940 geconfronteerd met eigen afkomst en identiteit, met zijn
verhouding tot zijn ouders (als motto koos Brakman een gedicht van Vestdijk: “Wie
zijn die blauwe golven? Het zijn ouders, / Mijn vader en mijn moeder (...) / 'k Geloof,
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ik moet mij in hen baden gaan, / Ook als het modd'rig is waar 'k net kan staan”).’
Misschien moet ik zeggen: jongeman wordt geconfronteerd met zijn oedipale
frustraties - een thema dat vooral de laatste jaren in Brakmans werk manifester aan
het licht komt. Het brengt me enkele persoonlijke uitspraken in herinnering van
Brakman tegen Bibeb (Vrij Nederland, 23 mei 1981) over de bijzondere relatie tot
zijn moeder, en hij vervolgt: ‘Ik geloof dat veel schrijvers de fout maken over hun
ingrijpende jeugdervaringen te schrijven terwijl ze nog te jong zijn. Pas nu zie ik hoe
geraffineerd alles in mekaar past.’ Een van die ingrijpende jeugdervaringen noemt
Brakman zijn eerste grote liefde, voor de Belgische koningin Astrid, de bleekste en
mooiste vrouw: ‘Ze was zo verschrikkelijk mooi op de foto's die in dat blad Het
Leven stonden. Haar lange witte hals! (...) Dat bleke vind ik fascinerend.’ Een
beeldschone moeder met een lange, witte hals; over die fascinatie gaat dit boek.
De ‘hoogsteigenaardige jongen’ in de roman, Blok, groeit op in een wanhopig
treurig gezin woonachtig aan een dito pleintje. Vader Blok, bankemployé alias
kontlikker van de directeur, oogt als ‘een wonderlijk kereltje, hij zag er uit als een
grote man die tot een kleine in elkaar was gedrukt, knoestig en knobbelig;’ zijn grote
voeten peddelen als vanzelf onder hem heen en weer: ‘Wat zijn dit toch een moeilijke
momenten van de dag voor zo'n oud en lelijk kereltje zoals ik,’ zei hij somber tegen
zijn voeten. Moeder Blok kan klagend uitroepen: ‘Ik ben ook zo'n verdomd lelijk
vrouwtje’, wanneer ze na afloop van de dansles over straat strompelt als gevolg van
het ritmisch voetenwerk van haar echtgenoot. De overige buurtbewoners stonden
evenmin vooraan toen de schoonheid werd uitgedeeld: de domme vrouw van de
vetzuchtige melkboer kan haar opruiende borsten niet bijbenen; de boosaardige vrouw
Boog heeft heupen zonder kom zodat haar benen ferm uithalen, ‘als een schoener
op hoge zee’; groentenboer Schoo is behept met mismaakt grote handen, ‘die zorgden
voor veel rotte (appelen) in de tas met hun dikke vingers’; de handenwringende
garagehouder Eykelboom is met zijn scheve lach notoir onbetrouwbaar. Begrijpelijk
dat Blok, de enige normaal geproportioneerde tussen deze kermisklanten (wat
sommigen verwonderd de vraag doet stellen hoe hij toch een kind van zúlke ouders
kan zijn), van het gadeslaan van zo veel menselijk leed zo nu en dan wat ijl in het
hoofd wordt. Op zulke momenten ziet hij soms zich zelf staan, met dat ijle hoofd,
bladerend in ‘het troostrijke boek Kruimeltje’ over het armoedig jongetje dat in de
hemel wordt opgenomen door een rijke dame met witte handschoenen in een zwarte
auto.

Luchtspiegeling
Blok ziet Blok staan als Kruimeltje. De roman zit vol met zulke spiegeleffecten. Al
op de eerste bladzijde ziet Blok in de glimmende stolp van een ijscokar achter zijn
verwrongen hoofd de gedaante van zijn nieuwe klasgenoot Camonier, zoon van een
kolonel uit Indië. Maar als hij zich omdraait ‘met een verhaal over raadselachtige
sterfgevallen in de stad na het eten van ijs’, is de knaap ‘verdwenen’. Luchtspiegeling
of niet, deze Camonier, ‘een voorbeeld (...) van wat de natuur gul en overvloedig
weet te schenken als ze daar eens zin in heeft’, wordt de grote tegenspeler van Blok.
Zijn superego, zou Freud kunnen zeggen. Hij is een jongen uit een andere wereld
waarin mooie mensen, juist terug uit Indië, grote villa's bewonen, tuinfeesten geven,
bonbons eten en voor alles: zich elegant en gracieus, al converserend - ‘filosoferend’
of ‘vuilbekkend’ - door het leven bewegen. In die hemelse wereld mag Blok op
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uitnodiging van Camonier enige tijd figureren, verhalen vertellend en verhalen
aanhorend. Dat Camoniers motieven voor de interesse in Blok uiterst dubieus zijn,
vermag Blok niet te weerhouden op zíjn manier deel te nemen aan het grote leven.
Hij kijkt zijn ogen uit, vooral naar die ene die hij echter nimmer te zien krijgt:
Camoniers moeder, de zangeres Alice. (Overigens krijgt hij haar evenmin ooit te
horen: ‘haar’ gezang uit de villa is volgens Camonier afkomstig van oom Julius, al
of niet met een kater). Alice wordt des te fascinerender naarmate anderen meer over
haar vertellen, vooral over haar uiterlijk. Camonier noemt haar ‘mijn beeldschone
moeder (...) gedempt bleek en jonger dan ooit’; Oom Julius, de huisfilosoof, verhaalt
Blok van zijn liefde voor haar: ‘Haar huid bij voorbeeld had dat heel licht vermoeide
van ivoor (...) Ze had ook iets looms, alsof ze net even naast de werkelijkheid leefde,
en er zijn nu eenmaal mannen die zich daar dodelijk en direct toe voelen
aangetrokken, ik bij voorbeeld.’ De filosoof onthult nog meer: hoe zijn liefde voor
Alice er, buiten medeweten van de kolonel, want die zat in Indië, op uitliep dat ze
in verwachting raakte, ‘ze had het gemerkt aan haar stem, die was gezakt tot een
mezzo en een dokter had de rest gezongen, twijfel was uitgesloten.’ De zoon die
geboren wordt, is toevertrouwd aan een hardwerkend echtpaar, de man was
bankemployé. Oom Julius ‘filosofeert’ over zijn zoon die hij nooit gezien heeft:
‘Voelt hij zich bekeken vanuit passerende dure auto 's of koetsen, in het Noordeinde
of vanachter een paleisraam? Heeft hij een glimp opgevangen van een wonderschoon
gelaat waarin ogen vol raadselachtige smart, die nimmermeer uit zijn gedachten
hebben willen wijken? (...) ze rijdt zo nu en dan wel eens door de straat waar hij
woont en kijkt dan naar boven.’ De filosoof kan met zijn verhaal werelden van
weemoed

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

15
en verlangen oproepen en hij is zich van zijn talent bewust: ‘Je hebt natuurlijk met
grote belangstelling naar mij geluisterd, en niet in de laatste plaats om mijn wijze
van vertellen: boeiend, beeldend, vol verrassende wendingen, goed op tempo...’
‘Nou!’ riep Blok, ‘moet u mijn wangen eens voelen, o... ik had nog zoveel willen
vragen!’ ‘Precies,’ zei oom Julius, ‘en als je me nu niet zo beaat had staan aangapen
dan had ik nog veel beter verteld. Een beetje luisteren met niveau kan ook geen
kwaad. Ik voel dat ik kansen gemist heb.’

Willem Brakman

Oostende
Maar voor Blok beginnen de samenhangen duidelijk te worden. Had zijn moeder
laatst niet gesproken over een voorname dame in een auto die stilhield op het pleintje?
Op Bloks vraag hoe ze er uitzag, wist de moeder te melden: ‘Zoals de platen op de
Haagse Post (...) lange halzen, lange handschoenen, alles lang. Ik ben kort en dik.
Ik dacht nog, misschien is het wel iemand van het hof.’ Sedert dat moment stroomde
Bloks hoofd gedurig vol ‘zachte handschoenen en Haagse Posthalzen’. Met zo'n vol
hoofd reist hij zelfs een weekend naar die andere stad aan de moederlijke zee,
Oostende, waar Alice zou optreden. Maar weer krijgt hij haar niet te zien: haar
optreden in de paradijselijke stad waar alles groeit en bloeit behalve de wijnstok,
heeft ze afgezegd. Daar staat Blok, nog wel gekleed in de modieuze, soepele kleding
van Camonier want die had juist dit weekend zijn dubbelganger nodig voor een
vadermoord op de kolonel. Blok krijgt alleen iets over Alice te horen, van de hotelier:
‘door een luikje dat er niet behoort te zijn heb ik haar bespied, wat ik niet had behoren
te doen.’ Wederom een prachtig verhaal, vol dood en erotiek ditmaal met Oom Julius
in de rol van weke minnaar-tenor. ‘Een zacht, melodieus neuzelen en steunen steeg
van haar op,’ zei de hotelier naar het plafond starend, ‘haar buik golfde als een
marmeren zee, ach, ik hoop maar dat ik dat allemaal als bekend mag veronderstellen.’
‘O ja,’ weende Blok, ‘zo is het.’’
In dat onthullende weekend in Oostende breekt en passant de oorlog uit en slechts
met behulp van een oplichter met een bootje, uiteraard de broer van garagehouder
Eykelboom, weet Blok in besmeurde kledij terug te keren in Den Haag. Net op tijd
voor de begrafenis van de kolonel, gevallen op weg naar het strijdtoneel. En Blok
zou Blok niet zijn als hij niet zou trachten ‘verhaal te halen’ op zijn chanteur Camonier

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

door zich middels een voyeuristische brief in de rol van chanteur van Camonier te
verplaatsen.
Een kostelijke roman, een waar feest van ironie, understatement en stijl, gelardeerd
met Freudiaanse symboliek. Brakman vertelt als de filosoferende oom Julius: boeiend,
beeldend, vol verrassende wendingen, goed op tempo... Een minimum aan realiteit
levert een maximum aan verbeelding in taal en taalspel op. Het is waar: de roman
krijgt daardoor een kunstmatig karakter; de personages zijn geen mensen van vlees
en bloed, maar eerder een soort veredelde sprekende (maar hóé spreken ze...) poppen.
Of, in de woorden van de kletsende rechercheur aan het eind van het boek: ‘wie uit
de maat loopt valt op en wie opvalt krijgt een klap op zijn kop, want dat is de wet
van de poppenkast.’ In de roman lopen niets en niemand uit de maat: alles verwijst
naar alles, alles past even geraffineerd (‘wetmatig’) in elkaar. De klap op de kop is
voor de lezer die, verbouwereerd over zo veel vakmanschap, toekijkt.
■

Kleine gebeurtenissen
Anton Haakman onderweg in een onzichtbaar Amerika
Liberty door Anton Haakman Uitgever: De Bezige Bij 222 p., f34,50
Jacques Kruithof
De roman Liberty van Anton Haakman is het verslag van een mislukte reis, en lijkt
tevens bedoeld als de neerslag van een mislukt, op niets uitgelopen leven. Het is
1979; de hoofdpersoon, Ben Dieben geheten, werkzaam op een commerciële
uitgeverij, neemt voor een tijd vrijaf om alleen te zijn en na te denken.
Op doorreis naar IJsland komt hij in de Verenigde Staten, waar hij wat rondtrekt,
en van plan is oude bekenden op te zoeken. Die blijken niet meer in leven te zijn;
kort daarop raakt hij zijn identiteitspapieren kwijt, midden in de woestijn, en dan
besluit hij in het niets te verdwijnen, onder achterlating van zijn aantekeningen: dit
boek.
We hebben dus weer eens te maken met een queeste, een zoektocht, die verkeerd
afloopt, en met een antiheld die, uit zijn evenwicht geraakt, erop uittrekt in de hoop
elders te vinden wat hij in zijn eigen omgeving mist. Daar komt in de moderne
literatuur, die wemelt van dergelijke queeste-verhalen, doorgaans weinig of niets
van terecht. De vraag ligt voor de hand, of Haakman een heel bijzonder variant aan
de verzameling heeft weten toe te voegen.
Liberty wordt door de ik-figuur Dieben betiteld als een dagboek en als een
reisjournaal. Dat zijn twee uiteenlopende soorten teksten: een dagboek zelf, een
reisjournaal wordt, opnieuw in beginsel, ten bate van toekomstige lezers aangelegd.
Het bezwaar tegen deze roman is, dunkt me, dat hij tussen deze tekstsoorten in
geschreven is, en daardoor de nadelen van beide bezit.
De Verenigde Staten zijn, dat vindt Dieben ook, een fascinerend land. Hij doorkruist
het per bus en auto van oost naar west, maar hij ziet kans er in zijn aantekeningen
vrijwel niets over te vertellen. Natuurlijk zijn er de nodige anekdoten over
Amerikaanse merkwaardigheden: rare radio-dominees, de stadsplattegronden, een
masserend hotelbad en wat dies meer zij, maar wat in dit boek ontbreekt, is ruimte.
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Voor het oog van de lezer wordt, noch door de handeling, noch door beschrijvingen,
in dit boek de nieuwe wereld opgeroepen, waarin het speelt.

Reisjournaal
Voor een deel valt dat te verklaren doordat Dieben weinig nieuws waarneemt, naar
eigen zeggen: het lijkt allemaal veel op Europa. Voor een ander deel ligt het aan zijn
permanente doorreis: hij zit in bussen, en noteert een en ander over medepassagiers
en onbetekenende voorvallen onderweg. Later huurt hij een auto, en daarover meldt
hij: ‘ik kan het maar niet laten, tijdens het rijden een bezigheid te zoeken,
telefoonpalen te tellen, aan de afstem-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

16
knop van de radio te draaien, in mijn dagboek te schrijven.’ Iemand die een
reisjournaal wil schrijven, moet dat alles nalaten; die heeft maar één taak: naar buiten
kijken.
Dieben doet dat veel te weinig, of hij maakt er te weinig melding van. En als dat
al gebeurt, is het meestal om op te merken dat het landschap erg Hollands of
anderszins oninteressant is, of dat hij niets gedaan heeft om zich van een stad een
beeld te vormen, en nog geen enkele foto heeft gemaakt.
Een vreemde reiziger, die zich nauwelijks interesseert voor wat hij te zien krijgt.
Wat hem bezighoudt, zijn vooral de beelden die hij tevoren al in het hoofd had: uit
films, Faulkner en andere fictie. De enige plek waar een wat uitvoeriger beschrijving
van gegeven wordt, is het plein waar Kennedy vermoord is: daar had Dieben een
bouwplaat van.
Liberty is in een woord een heel onaanschouwelijk boek, dat niet doot de beugel kan
als reisjournaal; het is bovendien een volstrekt onavontuurlijke roman: het kent geen
noemenswaardige handeling, innerlijk of uiterlijk, en zo deugt het evenmin als
dagboek.
Wat Dieben onderweg meemaakt, mag geen naam hebben: kleine belevenissen,
die aardig zijn voor een brief naar huis, of om later als ‘typisch Amerikaans’ nog
eens op te halen. De ontmoetingen die werkelijk van belang zijn: een kortstondige
erotische relatie, gesprekken met nabestaanden van de mensen die hij zocht, worden
zo beknopt beschreven, dat de personages in kwestie voor de lezer schimmen blijven.
Dat zijn ze voor de ik-figuur kennelijk ook. Dieben heeft voornamelijk zijn eigen
sores en onbehagen in gedachten. Dat kan voor een mooie roman genoeg zijn, maar
de problemen hier zijn geenszins wereldschokkend (stroef huwelijk, mogelijk een
medeminnaar, weinig plezier, en zeker geen eclatant succes in het werk) en, wat
erger is, ook hierover vertelt de ik-figuur slechts heel summier. Een tweede
schimmenspel, waarover ik enkel kan zeggen: hier komt iemand van middelbare
leeftijd tot de slotsom dat hij bij alles wat hij heeft ondernomen, thuis en in zijn baan,
het er niet zo goed heeft afgebracht.

Desillusie
Dat is iets anders dan falen. Wie faalt, had beter gekund, maar wie niet beter kon, is
ondermaats. Daar past bij, dat Dieben als verteller het meest op dreef is wanneer het
om zijn jeugd gaat: over de verwanten die hem geïmponeerd hebben, die in de jaren
na de oorlog naar Amerika gegaan zijn, en die hij wil opzoeken, om van hun welslagen
getuige te zijn. Hij wordt dan een ‘secundaire ik’, zoals dat technisch heet, en dat is
de plaats waar hij hoort. Uiteraard blijken de emigranten het niet gerooid te hebben,
en als de bewonderde door de mand valt, verliest ook de bewonderaar alle grond
onder de voeten.
Dan rest alleen het einde: ‘wat ik achterlaat is niet een mensenleven maar een
hersenschim’. In Diebens notities moet de conclusie wel vernietigend zijn: ‘Alles is
anders gegaan dan ik heb gewild. Niet met mijzelf in het reine gekomen; geen dieper
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ik gevonden; niet meer geworden dan wat ik bezit, dan ik heb gedaan (...) Ik deug
nergens voor.’ De lezer moet dat beamen: er doet zich geen verandering voor, inzicht,
desillusie of wat dan ook, waardoor hij geboeid kan raken.
De matheid van het verhaal en de kleurloosheid van het voornaamste personage
gaan samen met een vlakke stijl: frappante zinnen ontbreken, de beeldende zijn
schaars, maar de vragende zijn talrijk: altijd een veeg teken.
In de moderne literatuur zijn verhalen en romans over het privé-leven van
alledaagse, in elke geval onheldhaftige figuren heel gewoon, maar bij sommige
auteurs lijkt dat het misverstand uit te lokken dat nu ook ieder persoonlijk lotgeval,
autobiografisch of gefingeerd, belangwekkend is. Men ziet dan over het hoofd dat
aan de gebeurtenissen vorm en formaat gegeven moet worden, door plot, arrangemant,
stijl, denkbeelden, ironie: door intelligentie en schrijverschap. Ik heb van Anton
Haakman altijd gedacht dat hij daarover beschikte, maar uit Liberty blijkt het, helaas,
niet.
■

Wat een gebergte roept tegen de eeuwigheid
‘Aas’: Cees Nootebooms poëzie over de leegte
Aas door Cees Nooteboom Uitgever: De Arbeiderspers, 64 p., f26,50
Herman de Coninck
Over het niets, over de leegte, over de dood: daarover gaat Cees Nootebooms laatste
poëziebundel Aas, en daarover ging eigenlijk ook al zijn eerste. Adriaan Morriën
schreef daarover destijds, in ‘Concurreren met de sterren’: ‘Nooteboom is in zijn
gedichten op een bijna volstrekte wijze alleen, en uit een aantal ervan heeft hij ook
zich zelf verwijderd. Zijn dichterlijke wereld, die vrijwel uitsluitend door elementaire
natuurverschijnselen in beweging wordt gehouden, wordt niet door de aanwezigheid
van mensen en evenmin door een systeem van opeenvolging van wat er in de natuur
gebeurt geordend of begrensd.’
Dat geldt nog steeds. Nooteboom schrijft koude gedichten, zwarte gedichten,
gesloten gedichten, gemaakte gedichten, open als een schelp-dicht als een steen: het
zijn onderling verwisselbare titels. Nooteboom schrijft nogal eens over landschappen
die hij bereisd heeft, maar ook als hij zulks niet letterlijk doet, herinneren zijn
gedichten daaraan: aan mensloze Andesgebergtes, kale steenpartijen. Ze zijn
opgetrokken uit de taal-hardheid die overblijft nadat alle sentimenten verdwenen
zijn. Trouwens, Nooteboom schrijft dit soort gedichten niet omdat hij toevallig die
landen bereisd heeft, hij heeft juist dit soort landen bereisd omdat hij er al door
gefascineerd was voor hij ze kende. Hij gaat op reis naar zijn gedichten.
In de gelijktijdig met Aas verschenen novelle Mokusei! vraagt een vriend aan de
hoofdpersoon-fotograaf: ‘Wat had je eigenlijk het liefst willen fotograferen, als je
al die flauwekul niet hoefde te doen?’ ‘Stenen,’ luidt het antwoord.
Het is Nootebooms geliefkoosde onderwerp. Nooteboom schrijft over erosie, en over
de weinige dingen die daartegen bestand zijn. De mens hoort daar niet bij, de liefde
zeker niet, de poëzie al evenmin, ze kan alleen proberen iets langer dan gemiddeld
te duren door zo dingmatig mogelijk te zijn. K.L. Poll beweert in een totaal
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contactgestoorde recensie dat Nootebooms woord te weinig oproept: ‘geen gevoelens,
geen beelden, geen personen.’
Natuurlijk niet, dit was ook nooit Nootebooms bedoeling. Berglandschappen
roepen geen gevoelens, beelden of personen op, en toch ben je erdoor gefascineerd
op ongeveer dezelfde manier als door deze poëzie. Nooteboom schrijft namelijk
grote poëzie. Ik bedoel daar niet meteen een evaluatie mee, maar een genre. Zoals
ook de term ‘minor poetry’ een genre aangeeft. Een minor poet kan prachtige
gedichten schrijven, en ‘grote’ poëzie kan slecht zijn. Maar Nooteboom schrijft
tamelijk goeie ‘grote’ poëzie.
Er zijn tegenwoordig nogal wat dichters die uit hun poëzie voornamelijk willen
verdwijnen: Faverey, Kopland in zijn laatste bundel, de Vlaming Roland Jooris - om
me te beperken tot poëzie die me ligt. En Nooteboom dus. Wat kan er nou in
godsnaam boeiend zijn aan een poëzie waaruit de maker verdwenen is? Wat is er
opwindend aan een verlaten huis? Het niets is normalerwijze toch iets wat je ontvlucht.
Misschien heeft mijn geboeidheid erdoor te maken met het feit dat Nooteboom het
niets concentreert. Een lege loods is leger dan een lege Sahara. En een leeg gedicht
is nóg leger. Zou het kunnen dat die leegte, doordat ze in een gedicht een plaats, een
onderkomen krijgt, voortaan elders niet meer moet rondspoken?
En de dood dan? In een aantal gedichten lijkt ze al achter de rug, bij voorbeeld in
‘Finis terrae’:
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Cees Nooteboom
‘Ten laatste de aarde ontstaan van de stemmen van vrouwen,
Haar gezicht afgewend van de maan,
Verkoos zij de duistere rouw van de leegte,
verliet haar gedurige koers en zwierf
door de geopende mond van de hemelse zeeën,
een blad op de grote rivier.’

Dat is sereen van voorbijheid. Maar in een ander aantal gedichten, met name de
gedichten waar toch nog mensen in optreden, wordt er hoofdzakelijk actief gestorven.
In ‘Abschied’ bij voorbeeld, met zijn prachtig slot:
‘De dood is een mannenziekte.
Jij gaat rond en verzamelt het leven.
Het wordt stil.
Jij weet niets meer. Ik weet niets.
Mijn gedichten branden als stro. Ik zeg het.
Jij alleen. Maar nooit meer.
Het wordt heel stil.’

In het eerste gedicht is de mens zo nietig dat hij niet eens genoemd wordt: we doen
of hij nooit bestaan heeft, dat lucht op. Zegt de ene berg tegen de andere: ‘we zwijgen
erover’. In het tweede gedicht is het nog niet zover, Nooteboom moet zelf nog eerst
even sterven, en zijn gedicht is daar alvast een oefening in. Ook de hele cyclus ‘Unio’
(gedichten bij cibachromes van Carol Vitz) is zo'n oefening. ‘Ze’ (de woorden)
‘verdwijnen in ontbindende letters/en laten hun slinken gebeuren.’ Dat is al wat er
te doen valt: de tijd en het niets laten tekeergaan. De taal wordt skelet, het gedicht
wordt leeggevreten. ‘Herhaal mijn gerangschikte zinnen/tot ik niets meer beteken/en
zonder een zin op je wacht’: zo spreekt een ‘skelet’ de lezer toe. En dat is bijna een
bevrijding: de taal is van zijn vlees ontdaan, hoeft niks meer te betekenen en weegt
lichter, Nooteboom schrijft postume gedichten die luchtig rammelen in al hun
knokigheid:
‘De som waar mijn naam in verdween
vloeit zacht uit elkaar tot een geen.
Dat maakt mij zo licht en stil
dat ik niets meer raak met mijn wil,
en alles zo stil en licht
dat er geen wet is aan dit gedicht.’
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Tot de doodsheid van zijn gedichten draagt ten slotte ook zijn beeldspraak bij. Een
regel als ‘Zo gevestigd in zijn eenzaamheid/als een in brons gegoten scheepsramp’
stolt alles tot een grootse overledenheid. Nooteboom schrijft pathetische gedichten,
maar het is niet de pathetiek van wilde gebaren, maar van een opengespalkte, niets
zeggende mond. De pathetiek van wat een gebergte allemaal roept tegen de
eeuwigheid.
Nooteboom probeert daarom vaak zo mythologisch-eenvoudig mogelijk te
schrijven, - (ook mythologie heeft een effect van het is allemaal al voorbij) - met een
zin als ‘De stilte effent het pad waarover de boodschapper rondgaat/die zegt dat het
's ochtends weer nacht wordt.’ Of met een heel gedicht als ‘Scholastiek’, een van de
beste uit de bundel:
‘Dit is het oudste gesprek op de aarde.
De retorica van het water
ontploft op het dogma van steen.
Maar bij het onzichtbare einde
weet de dichter alleen hoe het afloopt.
Hij doopt zijn pen in de rotsen
en schrijft op een tafel
van schuim.’

Een gedicht over het dichten, maar dan over het niets dat daarvan overblijft. Ik had
het beeld omgekeerd verwacht: de dichter doopt zijn pen in het schuim en schrijft
op een tafel van rotsen. Hij schrijft met woedende, maar onzichtbare inkt. Maar zoals
het er staat is het nog sterker: hij doopt zijn pen in graniet, het blijvendste materiaal
dat er is, maar stoot hem erop stuk. En met die stukke pen moet hij dan nog schrijven
op een tafel van schuim.

Ascese
Het zal wel duidelijk zijn dat deze oefeningen in ascese, in verdwijnen, in al lang
verdwenen zijn, me fascineren. Als dit al hermetische poëzie is, is ze hermetisch in
de goeie zin. Zo vormvast dat er niet in te komen valt.
Inmiddels is me ook duidelijk geworden waarom al dat niets en al dat
dood-proberen-te-gaan zo aantrekkelijk lijkt. In de slotstrofe van een overigens niet
zo goed gedicht ‘Reductie’ heet het: ‘Het hele zou leeg mogen zijn/als niet het
ontbreken bestond.’ Over dat ontbreken gaat een cyclus als ‘Chagrin Public’.
Liefdesverdriet waar K.L. Poll niks aan heeft, omdat het beleefd wordt door een
‘iemand’ die dat al lang niet meer is. Maar in de rest van zijn bundel probeert
Nooteboom precies die leegte leeg te laten zijn, zonder dat je iets mist. Niet eens
jezelf: je bent er niet meer. Dat levert lege gedichten op zoals de Grand Canyon leeg
is. Al vind ik zowel Nooteboom als de Grand Canyon daarbij soms te grillig.
■

De langzame menswording van een computer
Gerrit Krol en zijn ‘man achter het raam’
De man achter het raam door Gerrit Krol Uitgever: Querido, 120 p., f25,-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

Rob Schouten
Op het onderwijsinstituut waar ik tot volwassene werd gekneed, heerste de
merkwaardige opvatting dat leerlingen met een wiskundeknobbel per definitie
onbegaafde cultuurbarbaren waren, en wij zelf met de talenbultjes beschaafde
cultuurdragers. Bêta's, de naam zei het reeds, een bête en bloedeloos ras. De praktijk
gaf nauwelijks aanwijzingen voor de juistheid van deze these (het was ook eigenlijk
meer een axioma): de bêta's blonken gewoonlijk in alles uit, tot klassieke talen en
speerwerpen toe. De enige grond waarop wij bouwden was dat ze volgens de leraar
Nederlands geen opstel konden schrijven. En wat voor waarde had iemand nou, die
wel het quadrivium, maar niet het trivium beheerste?
Hoewel de privilegiëring voor alfawetenschappen in deze eeuw fiks teruggelopen
is en encyclopedieën tegenwoordig nog voornamelijk uit scheikundige verbindingen
en wiskundeformules bestaan, lijkt de schrijverssociologie nog steeds het oude idee
te bevestigen; op wat achtenswaardige uitzonderingen, als Lewis Carroll, Raymond
Queneau en voor mijn part Isaac Asimov na, wordt het gros van de letterkunde nog
altijd door het anexacte blikveld van de alfa bepaald. Hoe komt dat? Misschien omdat
de beoefenaars van de exacte wetenschappen op zoek zijn naar de wetten die in deze
wereld gelden, en de kunstenaars nu juist naar de overtredingen? En omdat het unieke
geval voor de vooruitgang van de cultuur meer betekent en interessanter is dan de
grijze regelmaat?
Gerrit Krol, een schrijver in wiens werk wiskunde en logisch denken een
belangrijke rol spelen, schreef eens een gedicht, ‘Klassefoto’, waarin hij zich zelf te
midden van kleurrijke figuren als blonde Goudriaan, schele Kast, mooie zware Wieke
van der Linden, Johnnie de meid afbeeldde als ‘de dorre Krol’, en in zijn nieuwste
boek De man achter het raam zegt de hoofdper-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

19
soon ergens van zich zelf: ‘Ik ken mijn essentie. Mijn essentie is saai.’ Deze
hoofdpersoon uit De man achter het raam is een soort computer, zoals zijn schepper
Krol een computerdeskundige is. Wezens uit deze wereld schijnen volgens zich zelf
inderdaad de saaiheid te hebben, die wij vroeger aan bêta's toeschreven. Omdat de
computer, die het meeste wegheeft van een robot, in een bepaald opzicht geen fouten
kan maken, contrasteert hij met ‘de man op de straat’, die vol fouten, grillen en
emoties door het leven gaat. Zijn in aanvang dodelijke dorheid, die gepaard gaat met
een voorbeeldig nuttigheidspostulaat ten aanzien van zijn daden, is echter niet
compleet. Op een zeker moment denkt deze robot: ‘Ik doe altijd mijn best,
gatverdamme,’ en die laatste verzuchting bewijst dat hij in staat is gevoelens te
genereren. Hij is dan ook geen goede robot, maar een met sterke menselijke trekken.

Werkelijkheid
De robot-mens, die naar de naam Adam luistert, vult zijn leven met een typisch
Krolliaanse inhoud; hij is op zoek naar zijn eigen ik en probeert uit de gegevens die
hij uit de hem omringende wereld betrekt, op te maken hoe hij zelf als produkt van
die werkelijkheid in elkaar zit. Vooral wil hij tot begrip over zijn begrip komen.
Daarbij wil hij niet uitsluitend van ‘achter het raam’ toekijken, maar ook zelf
deelnemer aan de wereld worden, de straat op gaan kortom.
Als computer deugt hij niet, want hij heeft impulsen tot kennis- en ervaring
verrijking. Een Amerikaanse computerdeskundige in het boek keurt hem dan ook
niet goed. Misschien is hij trouwens wel een futuristische robot. Ergens in zijn
levensverhaal staat ‘Er zijn thans vijf miljard zielen in de wereld’, en daaruit zou je
kunnen opmaken dat hij in de toekomst moet leven, want er zijn momenteel geen
vijf miljard zielen op aarde (volgens een lage hypothese wordt dat aantal in 2000
bereikt). Hoe dan ook, belangrijker dan zijn robotzijde is zijn menszijde. Hij wil niet
alleen maar saai en functioneel zijn, maar ook levendig en emotioneel. Naarmate
zijn bestaan vordert, wordt hij onder de ogen van zijn makers, die in het boek Wessel
en Rudy worden genoemd, steeds menselijker, en als Wessel een tijdje uitlandig is,
begint computer Adam zelfs een verhouding met Wessels vrouw Anna. Zo'n vrouw
en haar typisch vrouwelijke kenmerken komt steeds weer voor in het werk van Krol.
Zij vertegenwoordigt de gevoelige, niet-rationele kant van het bestaan. Ze moet
ervoor zorgen dat de rationalist ook een gevoelsmens wordt, een warmbloedig,
foutenmakend wezen. Een psycholoog zou uit het feit dat Krol zijn robot-mens nu
juist met mannelijke gevoelens programmeert kunnen concluderen dat de schrijver
aan de man het logische verstand en aan de vrouw de onlogische ziel toedicht. Zo
globaal denkt Krol natuurlijk niet; de ‘ikken’ in zijn romans zijn gewoon mensen
die zo volledig mogelijk willen worden, en de manier waarop Krol ze steeds weer
verbeeldt is slechts een kwestie van vorm.
Door de jaren en boeken heen heeft Krol bewezen dat hij als geen ander in staat
is door de ogen van een literair personage allerlei tegenstrijdige en schijnbaar
onlogische verschijnselen in de natuur in kaart te brengen. Hij doet dat door ze tegelijk
wiskundig en literair te formuleren. Dit boek vormt daar geen uitzondering op. Het
nieuwe is alleen dat hij nu vrijwel expliciet en uitsluitend een soort computer aan
het woord laat, zijn eigen computerkant aldus onversluierd ten tonele voert. Maar
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wie eerder werk las, ziet onmiddellijk dat deze ‘Adam’ dezelfde is als alle vorige
sprekers bij Krol, de verbeelding van zijn eigen zoekdrift.

Naakt staat
Door de klare helderheid waarmee Krol in feite een lange ris verschillende
bevindingen aan elkaar rijgt en met elkaar in verband brengt, zijn ongekunstelde stijl
en zijn merkwaardige gedachtensprongen, heeft zijn werk een permanente
‘foregrounding’. Waar de meeste literatuur zich bezighoudt met de psychologie of
de taalkunst, beoefent hij eigenlijk steeds de kunst van het filosoferen. Zijn ideeën
zijn niet tersluiks aangebracht in een dramatisch verhaal of liggen ergens diep onder
de oppervlakte van het boek verborgen, maar worden steeds in hun naakte staat
gepresenteerd. Zo ook in De man achter het raam.

‘Slim is iemand die ziet wat een ander niet ziet terwijl ze naar dezelfde din-
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gen kijken, en kan aantonen dat wat hij ziet waar, en wat de ander ziet schijn is.
Geformuleerd in de termen van Plato. Wat schijn is is ook waar, in zekere zin, anders
was het er niet. Schijn en de onderliggende waarheid zijn allebei waar, alleen: schijn
heeft minder structuur en minder algemeenheid.’ Wordt hier door ‘Adam’ niet
eventjes de eenvoudige waarheid onder woorden gebracht, die de complexiteit van
verschijnselen in de natuur verklaart? En wat mij betreft doeltreffender en minder
ingewikkeld dan Plato het deed.

Subtiele geestigheid
Het meeste opzien baart Krol misschien wel met zijn overheersend formule-achtige
stijl. Vaak werkt die een automatische, maar heel subtiele geestigheid in de hand. In
De man achter het raam bij voorbeeld daar waar hij over twee jeugdige concurrentjes,
die om een meisje vechten, schrijft: ‘Ze is de aanstaande vrouw, zo stelt ze zich dat
voor - van het jongetje dat gewonnen heeft en zegt tegen hem: ik krijg aldoor briefjes
van dat verslagen jongetje, erg vervelend, je kent hem wel.’ Dat mathematisch abstract
symboolachtig aandoende ‘dat verslagen jongetje’ in deze zin is onbetaalbaar. Het
heeft iets superieur onderkoelds en geeft een prachtige balans tussen concreet
voorbeeld en abstract wezen. Een verwante droogheid is Adams opmerking: ‘Ik heb
een verleden, daar heb ik veel plezier van.’
Het vleugje ironie dat Krols tenslotte ernstige zoeken steeds als vanzelf begeleidt,
bepaalt voor een groot deel de aantrekkelijkheid van zijn werk; de voor de hand
liggende waarheden zijn voor een lezer in deze tijd kennelijk met kleine glimlachjes
geladen.

Gerrit Krol

De bijzonderheid van De man achter het raam wordt uiteraard voor een belangrijk
deel bepaald door het uitzonderlijke perspectief. De ontdekkingen van de robot-mens
Adam trekken door hun naïeve, zuivere karakter de voortdurende aandacht. Het
merkwaardige doet zich voor dat boeken die zo origineel verlopen, snel het gevaar
lopen op den duur te gaan vervelen. De lezer, die al gauw in de gaten heeft hoe in
zo'n boek steeds eenzelfde soort oorspronkelijkheid troef is, kan dat op den duur als
een cliché of een truc gaan ervaren en iets krijgen van ‘nou weet ik het wel’.
Zo'n verzadigingspunt zal bij voorbeeld wel eens optreden bij boeken als Eerste
indrukken van K. Schippers, waarin door de ogen van een klein meisje tegen de
wereld wordt aangekeken (De man achter het raam heeft met zijn buitenissige
gezichtspunt wel iets van dat boek), of bij Als op een winternacht een reiziger van
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Italo Calvino, waarin de verhaalstructuur met steeds dieper ingebedde verhalen,
steeds voorspelbaarder wordt. Ook De man achter het raam loopt het risico dat de
trouvaille op een zeker moment uitgeput in elkaar zijgt, en ik moet bekennen dat in
eerdere boeken van Krol mijn aandacht door de overdosis originaliteit wel eens
halverwege verslapte om niet goed meer terug te komen.
De man achter het raam is evenwel aan het gevaar ontsnapt omdat er naast de
ideeën-rijkdom een dramatisch verloop in zijn geschiedenis zit. Zijn langzame
menswording heeft tot gevolg dat hij ten slotte niet meer voldoet en door zijn makers
wordt gedemonteerd. Alleen een klein lampje blijft nog van hem over, dat is zijn
ziel, en alleen met die ziel is hij gelukkig. Met Adam is aldus het leven van ieder
mens gedemonstreerd, het kind dat door zijn omgeving ingevuld wordt, de volwassene
die tot inzicht wil komen en gevoelens wil koesteren, het menselijk lichaam dat ten
slotte sterft. Die ieder vertrouwde evolutie, al is ze dan nog zo vreemd verpakt, zorgt
ervoor dat je De man achter het raam niet uitsluitend op originaliteit van standpunt
hoeft te beoordelen. Het is in feite de omkering van de conventionele roman waarin
achter een verhaal de ideeën schuilgaan. Bij Krol gaat achter de ideeën het verhaal
schuil.
Er is nog iets dat De man achter het raam uittilt boven de onversneden
ideeënroman: de poëzie in sommige passages. Het mooiste voorbeeld daarvan las ik
op pagina 70:
‘Ik was niet scherp die dag, ik liep maar wat door de stad. Op het terrasje bij het
station gezeten, in de zon nog wel, zodat ik me kon verbeelden van het leven te
genieten, maar het snijdt geen hout, zo'n middag. Ik geniet er niet van.
Ik zat in een restaurant aan de snelweg, in de zon. Ik at het hart van een bloem en
verbeeldde me gelukkig te zijn. Ik vermoed: omdat er in mijn geest een zekere leegte
was ontstaan. Meer ruimte dan inhoud zodat je om bepaalde zaken heen kunt lopen
en ze van meerdere kanten bekijken. “Relatief” noemt men dat en men voelt zich
wijs. Tevreden, omdat men het wereldje van zijn geest onder de knie heeft.’
Ik ken niet veel regels die op schonere wijze het kalm schouwende, wat lege moment
van sublieme tevredenheid beschrijven. De man achter het raam is mede door dit
soort onderdelen een synthese van de beste momenten van Gerrit Krol, steeds
ideeënrijk en helder, soms poëtisch, en ook nog een onontkoombaar verhaal. De alfa
en bêta van het schrijven.
■

De omsingeling van een dierbaar gebied
Utopia of de geschiedenissen van Thomas van Doeschka Meijsing
Utopia of de geschiedenissen van Thomas door Doeschka Meijsing
Uitgever: Querido, 112 p., f22,50
Jacques Kruithof
Het reusachtige Woordenboek der Nederlandsche taal, kortweg het WNT, begon in
1864 te verschijnen. Het is, ruim twintig delen groot, nog altijd onvoltooid, en wordt
nu door een bureau in Leiden verder bewerkt en uitgegeven. In 1960 kwam van deel
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XVII het eerste ‘stuk’ (de eerste band) uit: het loopt van ‘tiende’ tot ‘trekken’. Twee
jaar daarvoor was deel XVIII al uitgebracht: V tot ver.
Aan de ontbrekende tweede band van dat deel XVII wordt behalve in Leiden, ook
hard gewerkt in Utopia, het nieuwe boek van Doeschka Meijsing. De ik-figuur, die
Doesjka heet, met een j, zit samen met haar collega Thomas in een kamer op het
kantoor van het woordenboek, en vult systeemkaartjes met allerhande gegevens die
voor het project van belang zijn. Al vijf jaar zijn ze bezig aan de letter U, en om het
‘wispelturige’ lemma ‘utopia’ zullen ze vroeg of laat niet heen kunnen.
Zowel in de werkelijkheid als in dit boek is het WTN-bureau een wereld op zich
zelf, een enclave van de negentiende-eeuwse filologie, met toepasselijke huisvesting,
in de twintigste eeuw. Daarbinnen is het werkvertrek van de hoofdpersonen nogmaals
een kleine, beschutte ruimte, waar zij ‘opereren à deux’, zonder veel contact met
zelfs de naaste medewerkers. In die dubbele intimiteit arbeiden zij aan een systeem,
zo eerbiedwaardig dat het

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

21
van kritiek, ironie en alledaagse kwesties niets te duchten heeft.

Doeschka Meijsing

Geen wonder dat er tussen het tweetal een bijzondere verstandhouding ontstaat:
geen vriendschap, want het privé-leven houden ze vrijwel voor zich, maar een
gemeenzaamheid van doen, praten en denken. De vertelster in Utopia heeft het bij
gevolg over iemand die ze goed kent, én nauwelijks kent, wiens persoonlijkheid ze
moet afleiden uit zijn doen en laten tijdens kantooruren. Thomas is overigens zo
weerbarstig dat dát niet lukt, wat hem intrigerend maakt, en de intrigue van het boek
bepaalt.
De manier waarop de vertelster haar ‘geschiedenissen van Thomas’ verhaalt, laat
zich het beste omschrijven als: een omsingeling. Telkens worden voorvallen uit haar
verleden, merendeels uit haar kindertijd, door gesprekken of gebeurtenissen met
Thomas opgerakeld: hij werkt, zonder zich dat bewust te zijn, als een katalysator.
Dikwijls is het toeval in het spel (de ontmoeting met de eerste liefde, na vele jaren),
of volgt de ik-figuur associatieve lijnen, maar steeds geeft het ‘hogere toeval’ van
het verhaal betekenis aan ogenschijnlijke kleinigheden: een paar schoenen, een klok
die van de muur valt. Die omsingeling komt erop neer dat fragmenten van het eigen
leven rond Thomas gerangschikt en geordend worden, zodat hij ingebed raakt in het
bestaan van de ik-figuur.
Zodoende is Utopia een tweepolig boek geworden, waar het egocentrische dat in
een verhaal in de eerste persoon al gauw stoort, volledig uit geweerd is. Het perspectief
brengt met zich mee dat Thomas in hoge mate een raadsel blijft: op schaarse contacten
en mededelingen na blijft zijn particuliere leven buiten het zicht van de vertelster,
en haar mogelijke betekenis voor hém is ongewis. Het gaat om een verkenning van
raakvlakken, die voert tot de ontdekking van tegenstellingen.
‘Waarom waren er toen voor mij nog zoveel tekens, en zijn er nu alleen maar
dingen overgebleven?’ vraagt de ik-figuur zich ergens af. Dat voorwerpen en
voorvallen tekens zijn, hoort voor haar bij de wereld van het kind, bij de herinnering
aan een wereld die op geheimzinnige wijze een ‘systeem’ kenbaar leek te maken.
Voor de volwassene bestaan er uitsluitend dingen die naar niets verwijzen; alle
betekenissen worden hun opgedrongen.

Droom en tucht
Thomas is iemand die nog in tekens lijkt te geloven: ‘hij kan niet kijken naar de
dingen zonder ze onmiddellijk in een groter verband te plaatsen’; hij spelt de krant
op zoek naar ‘het definitieve kleine bericht dat hem de plaats zal wijzen waar hij
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dood zal gaan’. Een groot kind dus, waar de vertelster een contrast mee vormt: zij
gelooft niet meer dat ‘de wereld een betekenis’ heeft, maar daar staat tegenover dat
ze op een betekenis gewacht heeft, dat ze het kinderlijke bewaard heeft: ‘in mij zitten
automatismen waar mijn verstand over lacht maar waar een ander plekje in mijn lijf
- ergens ter hoogte van het middenrif - zich met vuistjes aan vastklampt’. Die
verborgen verwantschap geeft de vertelster de gelegenheid, de tegenstelling en de
synthese tussen ding en teken, verbeelding en herinnering, toekomst en verleden te
omsingelen: dat is geen ordening die het leven in een systeem of een Utopia
onderbrengt, maar een herordening, een herrijking, het registreren van veranderingen.

Deze kleine roman onderscheidt zich door een buitengewone, onnadrukkelijke
hechtheid. De signalen van Thomas' onverwachte dood worden van meet af aan
gegeven; zijn steeds verder voerende reizen zijn, als altijd achteraf, voorboden.
Thomas' vriend Augustijn duikt op wanneer de ik-figuur bij haar collega komt eten:
de grens tussen de uren van de baas en het eigen leven is overschreden, en de vriend
die er de aanleiding toe is, wordt later degene die het doodsbericht brengt. Allerlei
ogenschijnlijk willekeurige anekdoten houden elkaar op een dwingende plaats in het
relaas: een vallende klok in het begin, en een vallende speeldoos tegen het einde.
Zelfs een boek dat de hoofdpersonen kwijt zijn, Droom en tucht van Albert Verwey,
is door zijn titel een echo van het verhaal als geheel: er zit onmiskenbaar systeem in
Utopia. De negen hoofdstukken, die overwegend de geslotenheid van een kort verhaal
bezitten, grijpen ook voortdurend in elkaar.
Twee aspecten van dit heel bijzondere boek moet ik nog aanstippen. Op een bepaald
ogenblik denkt de vertelster over zich zelf als ‘een leegte van gedachten die in een
horror vacui wind aantrekt’. Soortgelijke beelden worden voor Thomas gebruikt,
voor Augustijn, voor een schilderij van Botticelli en voor bepaalde ervaringen:
vacuüm, lucht en verplaatsing van lucht vallen hier onder een psychologische wet
van Buys-Ballot, die de betrekkingen tussen mensen en dingen op onnaspeurlijke
wijze regelt. De angst voor de leegte wordt verzacht door tekens, relaties, en in laatste
instantie door het vertellen zelf.
En dan is er iets opmerkelijks in de stijl van Doeschka Meijsing: een zeer concrete
manier van vertellen, die met weinig woorden personages en hun omgeving oproept,
en die getuigt van nauwlettende waarneming, van wat ik zou willen noemen:
zorgzaamheid, misschien nog liever: behoedzaamheid. Samen met de hechtheid die
door ‘vertelrijmen’ tot stand is gebracht, maakt dit Utopia tot een poëtisch boek.
Onlangs heeft in Literair Paspoort een beschouwing gestaan over ‘Doeschka Meijsing
als traditionaliste’ - de goddelijke ironie wil dat de desbetreffende auteur Houtzager
heet. Omdat de mens, ook de lezer, het niet zonder systeem en kwalificaties kan
stellen, leen ik van een Amsterdamse galerie een betere term: Utopia hoort bij het
‘lyrisch realisme’. Van een schrijfster die zich bekommert om ‘de dwaze
breekbaarheid van de dingen die ik liefheb’, kan men niet anders verwachten. De
omsingeling wordt een omhelzing, al is het ook: met de vuistjes gebald.
■
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De twee Bordewijken
Bij het eerste deel van het Verzameld Werk
F. Bordewijk Verzameld Werk deel 1 Dit deel bevat: Blokken, Knorrende
beesten, Bint, Rood paleis en Karakter Het Verzameld Werk staat onder
redactie van Pierre H. Dubois, Harry Scholten, met medewerking van N.
Funke-Bordewijk Uitgever: Nijgh & Van Ditmar.
Van het Verzameld Werk zijn geen losse delen te koop. Het zal uit elf
delen bestaan; er verschijnen drie delen per jaar. Bij intekening kosten
ze f65, - per deel. Wie intekent krijgt een boekje met essays over Bordewijk
van onder anderen Vestdijk, Hermans, Dubois
Zeven fantastische vertellingen door F. Bordewijk Uitgever: Bzztôh, f37,50
Kelders en paleizen. Zeventien verhalen door F. Bordewijk Inleiding
Pierre H. Dubois Uitgever: Bzztôh, f35,Jan Fontijn
‘Dat ik Bordewijk wat men noemt goed gekend heb, mag ik niet beweren. Toch heb
ik vaak genoeg een ruim aantal uren in zijn gezelschap doorgebracht.’ Aldus Willem
Frederik Hermans in een bijdrage over zijn relatie met de schrijver. Bordewijk blijkt
moeilijk toegankelijk te zijn geweest. Andere dan zeer algemene mededelingen
kwamen zelden over zijn lippen.
Variërend op de woorden van Hermans moet ik zeggen: dat ik Bordewijks
persoonlijkheid uit zijn werk goed ken, kan ik niet beweren. Toch heb ik vaak genoeg
in zijn werk gelezen. En ik sta met deze leeservaring niet alleen. Ik heb de indruk
dat over het algemeen de literaire kritiek problemen had met het werk van Bordewijk.
Dat begint al met zijn debuut als romanschrijver, de drie bundels Fantastische
vertellingen (1919-1924). Er werd maar weinig aandacht aan besteed en de kritiek
die verscheen was niet bepaald positief. Het was duidelijk dat de critici moeite hadden
met de fantastische vertelling, een genre dat in Nederland geen traditie had en heeft.
Toen Bordewijk vanaf 1931 met Blokken, gevolgd door Knorrende beesten en
zijn meest bekende roman Bint, het over een andere boeg gooide en een ander soort
proza ging schrijven, werd weliswaar bij de critici de waardering groter maar bleef
bij hen verwarring bestaan over het werk. Hoe moest men dat werk karakteriseren?
Sommigen zagen in hem een typische vertegenwoordiger van de nieuwe zakelijkheid,
een stroming waarin een strakke reportagestijl en een actuele thematiek werden
geprogageerd. Anderen beschouwden hem als een expressionistisch schrijver onder
andere omdat hij zo met zulke scherpe contrasten werkte. En ook nu nog probeert
men zijn werk nader aan te duiden; in recente bijdragen werd hij onder meer als
constructivist à la De Stijl geëtiketteerd, als decadent, surrealist en magisch realist.
Voor een deel is die verscheidenheid ongetwijfeld te wijten aan de vaagheid van
sommige literair-historische begrippen, maar voor het belangrijkste deel moet men
de oorzaak zoeken in het het oeuvre van Bordewijk zelf.
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Wijdlopigheid
Wat dit betreft hoeft men maar te denken aan de gevarieerde wijze waarop hij met
de romanvorm experimenteert. Na de conventioneel vertelde fantastische vertellingen
uit de jaren twintig komt hij met Blokken tot een bijzondere verhaalvorm. Deze
beschrijving van een heilstaat, waarvoor ongetwijfeld de Sovjetunie model stond,
heeft nauwelijks een plot of een hoofdpersoon en bevat ook niet een psychologische
ontwikkeling. Er is één element in Blokken dat sterk de aandacht van de lezer vraagt:
het taalgebruik. Dat taalgebruik is geconcentreerd en stapelt beeld op beeld. Bordewijk
doet duidelijk verwoede pogingen om origineel te zijn. Een opmerking van Binnendijk
over Bordewijk is zo gek niet: ‘De inhoud van zijn werken en de motieven van dit
proza - hoe belangwekkend zij ook mogen zijn - vragen pas in tweede instantie de
aandacht: zij immers kunnen eerst gewaardeerd worden in het licht van de prozavorm,
waaraan zij hun kracht en hun betekenis ontlenen.’ Dat Sybren Polet hem in zijn
avantgardistische bloemlezing Ander proza opnam, samen met tijdgenoten als Van
Doesburg en Van Ostaijen, is daarom wel te begrijpen.
Nu is het experimenteren met de taal en de vorm in proza een hachelijke bezigheid;
voorbeelden in Polets bloemlezing bewijzen dat. In Bint weet Bordewijk een goed
evenwicht te bewaren tussen de taalvorm en de thematiek, maar in Knorrende beesten
slaat hij mijns inziens door en probeert hij vondst op vondst te stapelen. Overigens
is het motief van de auto als knorrend beest en roofdier, dat zo dikwijls ook elders
in zijn oeuvre opduikt, helemaal niet zo'n vondst en al te vinden in het eerste
futuristische manifest van Marinetti van 1909. Er is met Bordewijks proza in stilistisch
opzicht af en toe iets mis. En dat is vreemd genoeg zijn wijdlopigheid. Vooral een
aantal fantastische vertellingen en verhalen die hij na de Tweede Wereldoorlog
geschreven heeft lijden aan dat euvel. Ze maken zeker niet de indruk uit innerlijke
noodzaak geschreven te zijn, maar meer als tijdverdrijf. Die wijdlopigheid is vooral
te wijten aan de babbelende vertelinstantie en aan het feit dat de schrijver herhaaldelijk
passages inlast die geen enkele functie hebben of die oubollig of moraliserend
commentaar bevatten. Dat sommige verhalen een ongeïnspireerde indruk maken,
waar de lezer koud noch warm van wordt, komt ook omdat hij de fout maakt in een
verhaal te veel materiaal te verwerken, voldoende voor een dikke roman, en omdat
hij situaties en personages te veel van buitenaf beschrijft en niet van binnenuit,
waardoor identificatie nauwelijks of niet mogelijk is. Bordewijk is in stilistisch
opzicht een gespleten figuur; een kampioen van beknoptheid en wijdlopigheid, een
twintigste-eeuwer en een negentiende-eeuwer.

Bordewijken
In thematisch opzicht zou je ook van twee Bordewijken kunnen spreken. Er is de
Bordewijk die opgroeiend in de fin de siècle nog een staartje van de negentiende
eeuw heeft meegemaakt en steeds maar weer in zijn boeken die atmosfeet tracht op
te roepen: de verlopen adellijke sujetten, de duistere, alleen door gaslicht verlichte
straten
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en steegjes, de vervallen huizen en buurten enzovoort. Daarnaast is er de andere,
moderne Bordewijk, die in zijn boeken een nieuw type mens brengt, zakelijk, scherp
en hard. Veel van zijn romans en verhalen spelen zich af op het breukvlak van twee
eeuwen, de eerste decennia van de twintigste eeuw, de periode waarin de botsing
plaatsvindt tussen de hiërarchische negentiende-eeuwse en de gedemocratiseerde
twintigste-eeuwse samenleving.

F. Bordewijk

Rood paleis is daarvan een voorbeeld. De ondertitel, ‘ondergang van een eeuw’
is veelzeggend. De roman begint in 1913 en eindigt in de zomer van 1914, het begin
van de Eerste Wereldoorlog. De twee hoofdfiguren, Henry en Thijs, de eerste de
belichaming van de fin de siècle en de tweede het prototype van de oud-koloniaal,
zijn beiden gepreoccupeerd door het rode paleis, een bordeel in Amsterdam. In dat
bordeel komen de heren, de elite met geld. Aanvankelijk ademt het rode paleis nog
de fin de sièclesfeer; het is de wereld van schijn, van decor, van schaamte, van sterke
behoefte aan liegen, omdat de waarheid zo vermoeiend is. Maar het rode paleis
verloedert omdat de heren langzaam veranderen. Henry ziet dat proces van
verandering zich in zijn omgeving en in zich zelf voltrekken. Thijs vlucht in een
huwelijk met een fatsoenlijke en keurige vrouw en gaat carrière maken. Henry zelf
gaat in het Vreemdelingenlegioen en verandert zijn naam Henry Leroy in het
burgerlijke Hendrik Lorrewa. Van de oppermachtige hoerenmadam Mevrouw Doom
uit het begin van de roman is tegen het einde niet veel meer over. De tijden zijn
veranderd. ‘Hardheid zou de plaats vervullen van sentimentalisme.’ Het nieuwe type
mens à la Bint en Katadreuffe uit Karakter kondigt zich aan.
Bordewijk heeft dikwijls op een meesterlijke manier de overgang van de oude
maatschappijvorm naar de nieuwe beschreven aan de hand van de architectuur van
huizen, buurten en steden. De bloemlezing Kelders en paleizen, samengesteld door
Pierre Dubois, geeft een paar fraaie voorbeelden hiervan in de verhalen ‘IJzeren
agaven’, ‘Keizerrijk’ en het ontroerende ‘Ziel en correspondent’.
Bordewijk stond ambivalent ten opzichte van de maatschappelijke veranderingen.
Hij was van een gegoede burgerlijke familie en het kan dan ook niet anders dan dat
hij met een zekere nostalgie de oude tijd beschrijft en met angst het proletariaat ziet
oprukken. Aan de andere kant weet hij maar al te goed dat de ontwikkeling niet is
tegen te houden.
In een Tirade-artikel van vorig jaar - een van de beste die er over Bordewijk is
geschreven - oppert Bronzwaer de mogelijkheid dat de patriciër Bordewijk in zijn
voorkeur voor het fantastische en het groteske zijn onbewuste angst voor het gewone
volk vorm heeft gegeven. Er is zeker voldoende materiaal te vinden dat deze hypothese
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kan ondersteunen. Grappig is dat Ter Braak zich afvraagt in hoeverre Bordewijks
neiging om zijn sujetten tot demonen en monsters te maken niet van doen heeft met
de zelfverdedigingstactiek van iemand die in een ‘normale’ stijl zou blijken geen
standpunt te hebben.
Voorlopig zijn er nog heel wat vraagtekens in de biografie en het oeuvre van
Bordewijk. De Bordewijk-studie is nog nauwelijks begonnen. Het is te hopen dat
het uitgeven van het Verzameld Werk, waarvan nu het eerste deel is verschenen,
daarin verandering brengt.
■
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Uitverkoren
De rubriek Uitverkoren staat normaal op pagina 2 van de Boekenbijlage en bevat
dan vijf of zes boeken die de interessantste werden bevonden van die maand. Deze
keer beslaat Uitverkoren drie pagina's, vanwege het feit dat in deze tijd de
onweerstaanbare neiging de kop op steekt boeken ten geschenke te geven. Een
aandoening die de redactie inspireerde tot het maken van een scherpe selectie uit een
groot aantal boeken van allerlei aard.
A Venetian Bestiary door Jan Morris (Thames & Hudson, 128 p. f 51,20,
importeur: Nilsson & Lamm) In woord en beeld een verzameling van alle dieren die
Venetië bevolken, van de straatkatten, de Venetiaanse leeuwen, de kleine honden op
de schilderijen van Longhi en de elegante windhonden op de doeken van Carpaggio.
Sahel door Willem Diepraam, met een inleiding van Kees Schaepman, vormgeving
Jan van Toorn (Kosmos/Novib 95 p. f34,50) Zwart-wit foto's van het dagelijks leven
in Senegal, Mali, Opper Volta en de Kaap Verdische eilanden.

Het getekende gedicht ‘When I have Fears’ van John Keats is afkomstig uit het boek Poetry
Comics van Dave Morice, uitgegeven door Simon and Schuster, 186 p., f25,25, importeur Van
Ditmar. In dit wonderbaarlijke boek heeft Morice in een groot aantal stijlen beroemde gedichten
verbeeld, van Shakespeare, Donne, Coleridge, Blake (‘The Tyger’), Keats (‘La Belle Dame Sans
Merci’), Carroll (‘Jabberwocky’) tot Allen Ginsberg (‘Howl’). Nu ziet men voor zich wat men
nooit heeft gedacht bij het lezen van deze gedichten. Een ironisch eerbetoon.

Aldo van Eyck door Herman Herzberger, Addie van Rijn-Wortmann, Francis
Strauwen (Stichting Wonen/Van Loghum Slaterus 128 p. f39,50) Opstellen in het
Nederlands en Engels over de architect van de Nieuwmarkt en het kleurrijke
Hubertushuis, Plantage Middenlaan 33.
ABC Ga je Mee? door Joost Roelofsz (Meulenhoff f25, -) In de traditie van Roelofsz'
Voor en Achter wordt ditmaal aan de vriendjes Charles, Kees en Wim het alfabet
duidelijk gemaakt aan de hand van verrassende platen waarop weer veel te zien is.
The last Sitting door Bert Stern, tekst van Annie Gottlieb (Orbis Publishing, London
192 p. f52,50) Fraai fotoboek met verbluffende foto's van het legendarische erotische
wonder: Marilyn Monroe.
Chanel and her World door Edmonde Charles Roux (Weidenfeld & Nicolson 255
p. f51,20, importeur: Keesing) Het verhaal van de onbekende vrouw die als
modeontwerpster, sieraad-ontwerpster en als ‘parfum Chanel 5’ een eeuwig geurende
wereldberoemdheid werd. Intrigerende foto's over het leven van Coco Chanel
temidden van beroemdheden als Man Ray, Serge de Diaghilev, Katherine Hepburn,
Picasso en vele anderen.
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Naar bed, naar bed door Anthony Burgess (Bosch & Keuning 96 p. f 19,50) De
met vele illustraties verluchte geschiedenis van het bed door de eeuwen heen, en de
persoonlijke ervaringen van Burgess' eigen bedden: ‘In bed lijkt de slaap altijd
onnatuurlijk: moeilijk om te vatten, moeilijk om van te scheiden.’
Surpassing the love of men, Romantic Friendship and Love between Women from
the Renaissance to the Present, door Lilian Faderman (William Morrow and Company,
New York 495 p. f35,70) De reconstructie van de culturele geschiedenis van
hartstochtelijke vriendschappen tussen vrouwen, en de culturele veranderingen in
de opvattingen over de vrouwelijke seksualiteit.
Women of Ideas and what men have done to them, from Aphra Benn to Adrienne
Rich (Routledge and Kegan Paul 586 p. f64,50) De ideeën van honderdvijftig meer
of minder bekende vrouwen, in de loop van de geschiedenis gestalte gekregen, worden
onder de loep genomen. De vraag is waarom die ideeën alle weer grotendeels vergeten
zijn, alsof vrouwen steeds weer opnieuw het wiel moeten uitvinden.
Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, das atemlose Leben des Rainer Werner
Fassbinder door Harry Baer (Kiepenheuer & Witsch 295 p. f33,25, importeur: Nilsson
& Lamm) Harry Baer, een van de intiemste vertrouwelingen van Fassbinder, schreef
kort na diens dood, de eerste biografie. Met een ‘filmografie’ van alle films van
Fassbinder.
Abroad British Literary Travelling between the Wars door Paul Fussel (Oxford
University Press 227 p. f21, -, importeur: Van Ditmar) Een weemoedige kijk op de
verloren gegane kunst van het reizen en een hommage aan de schrijvers Graham
Greene, D.H. Lawrence, Norman Douglas en Evelyn Waugh, in de laatste
gedenkwaardige reisjaren tussen de twee wereldoorlogen.
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Berlin, ach Berlin, uitgegeven door Hans Werner Richter (Severin und Siedler 271
p. f64,30, importeur: Nilsson & Lamm) Een portret van de in tweeën gesplitste stad
in foto's en teksten van onder anderen Ingeborg Bachmann, Günter Grass, Uwe
Johnson, Christa Reinig, Wolfdietrich Schnurre en Gabriele Wohmann. Een literaire
bloemlezing over Berlijn.
Out of this Century door Peggy Guggenheim, met een voorwoord van Gore Vidal
(Anchor Books, Doubleday paperback 335 p. f31,25) De autobiografie van de
vooraanstaandste verzamelaarster van moderne kunst, wier Venetiaans Palazzo nu
tot museum omgebouwd wordt.
Earthly Powers door Anthony Burgess (Avon Paperback 709 p. f 14,85, importeur:
Van Ditmar) De levensgeschiedenis van een homoseksuele schrijver en zijn
vriendschap met de toekomstige paus, van 1916 tot en met 1981. Een ironische,
scherpe wereldgeschiedenis waarin de r.-k. kerk een belangrijke rol speelt.
The Mosquito Coast door Paul Theroux (Avon paperback 370 p. f13,50, importeur:
Van Ditmar) Een man haalt zijn familie weg uit de verrotte, geciviliseerde
samenleving om in de wildernis van de Zuidamerikaanse jungle te proberen een
paradijselijk bestaan op te bouwen.

Rites of Passage door William Golding (Playboy Paperback 278 p. f11,50) Het
verhaal, gesitueerd in de Napoleontische tijd, van een groep passagiers onderweg
van Engeland naar Nieuw Zeeland. Het zijn de aantekeningen van de jonge edelman
Edmund Talbot over deze reis, die dieper gaat dan de oppervlakte van de oceaan.
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J.M. Barrie and the Lost Boys door Andrew Birkin (Macdonald Future Paperback
303 p. f14,75) Het tragische verhaal over de familie met de vijf jongens, die Barrie
inspireerden tot het schrijven van zijn Peter Pan.

De aanslag door Harry Mulisch (De Bezige Bij 255 p. f24,50 paperback, f34,50
gebonden) Het verhaal van zes pistoolknallen in de laatste dagen van de oorlog die
vijfendertig jaar lang in de herinnering hoorbaar blijven.
Montyn door Dirk Ayelt Kooiman (De Harmonie 400 p. f29,50) Een biografie die
leest als een roman over de beeldende kunstenaar Montyn in wiens leven alle grenzen
worden overschreden.
Je wist het toch door Josepha Mendels (Meulenhoff 173 p. f27,50) Een herdruk van
een in 1948 geschreven roman over de vlucht naar Londen van de dichter Frans
Winter en de liefde in Londen tussen hem en een vrouw.
De tuinen van Bomarzo door Hella Haasse (Querido 141 p. f27,50) Een essay-achtige
roman over de wonderlijke tuinen bij het Italiaanse Viterbo, aangelegd door Orsino
Orsini, temidden van de politieke woelingen in die dagen.
De man achter het raam door Gerrit Krol (Querido 120 p. f25, -) Roman over de
tegenstelling tussen gevoel en verstand, waarbij de hoofdpersoon ditmaal niet een
computerdeskundige, maar wellicht zelf wel een computer is.
Vertellingen uit het Oosten door Marguerite Yourcenar (Athenaeum/Polak en Van
Gennep 107 p. f28,50) Bundel verhalen die zich afspelen in Griekenland, op de
Balkan en in het verre Oosten over mythologische en overgeleverde vertellingen.
De troost van vreemden door Ian McEwan (De Harmonie 160 p. f 19,90) Roman
over een macaber aflopende vakantiereis van twee onschuldige jonge mensen in
Venetië, waar de dood altijd op de loer ligt.
The Journals of Sylvia Plath 1950-1962. Ingeleid door Ted Hughes. (The Dial
Press, New York, 370 p, f55,05) De langverwachte uitgave, na de brieven, van Plaths
dagboeken; ze beginnen in 1950 in haar collegetijd en gaan tot 1962, een jaar voor
haar dood. Ze eindigen juist vóór de periode dat ze de gedichten van Ariel schreef.
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Collected Poems door Sylvia Plath (Faber & Faber, 351 p. f29,75, importeur Nillsson
& Lamm) De definitieve, door haar ex-echtgenoot Ted Hughes samengestelde editie
van al haar gedichten.
David Hockney photographe (Centre Pompidou/Herscher, 96 p. f67,20, importeur
Idea Books, Amsterdam) Dit is het eerste boek met foto's van Hockney, een métier
dat zo belangrijk is voor zijn andere werk. Afgezien van de foto's zelf is het boek
van belang vanwege de uitvoerige inleiding die hij er zelf bij maakte.
China Diary door David Hockney (tekeningen en foto's) en Stephen Spender (tekst)
(Thames & Hudson, 200 p. f57,20, importeur Nilsson & Lamm) Een boek dat voor
zich zelf spreekt: Spender noteerde met erudiete aandacht wat hij zag, Hockney
tekende en fotografeerde. Jammer dat het in verhouding weinig tekeningen zijn.
Die Gedichte von Bertolt Brecht in einem Band (Suhrkamp, in linnen gebonden,
1388 p. f33,50, importeur Nilsson & Lamm) Een dundrukeditie in klein formaat,
zoals Brecht het zelf wenste: ‘Möchte die Gedichtbande anders als üblich gedruckt
herausbringen - kleiner, in die Tasche zu stecken.’ Eenzelfde uitgave is er van al
Goethes gedichten.
The Limerick door Gershon Legman (Panther-pockets, 2 delen, samen 568 p. f9,80
per deel, importeur Van Ditmar) Dé bloemlezing - met 1700 limericks - van de man
aan wie onlangs een kleurkatern werd gewijd en die alles weet over de psychologie
van de schuine mop.
The Diary of Alice James. Inleiding Leon Edel. (Penguin, 241 p. f14,75) Het dagboek
van Henry James' zuster: een kroniek van verlangen, lethargie, ziekelijkheid, gefnuikte
ambitie en standvastigheid. (Zie ook: Alice James, a Biography door Jean Strouse,
Bantampocket, 395 p. f18,30, importeur Van Ditmar)
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Oblomov door I.A. Gontsjarov (Wereldbibliotheek, 479 p. f49,75) Een handzame
gebonden editie van Gontsjarovs roman over het oblovisme, de kunst van het zich
intensief vervelen.
Ter kennismaking Karl Valentin. Samenstelling, vertaling en nawoord Pieter
Cramer (Horus, 104 p. f20, -) Een boekje waarin de Duitse Chaplin wordt
geïntroduceerd middels een schets van zijn leven en een aantal komische teksten van
zijn hand.
Hoe de dieren in de hemel kwamen door J.M.A. Biesheuvel (Meulenhoff, 67 p.
f15, -) Twee door Charlotte Mutsears geïllustreerde verhalen waarin bij voorbeeld
een Beer aardig is uit aardigheid, omdat hij het leuk vindt, en zodoende de hemel
verdient.
Monsignor Quixote door Graham Greene (Bodley Head, 221 p. f29,75, importeur
Keesing) Greenes vermakelijke en treurige geschiedenis van een Spaanse priester in
zijn gevecht tegen de windmolens en de Guardia Civil.
The Selected Letters of Lewis Carroll. (Pantheon-paperback, 302 p. f26,95,
importeur Van Ditmar) Een selectie uit de vorig jaar verschenen, monumentale
tweedelige uitgave, met brieven aan kleine meisjes, jonge moeders, oude heren en
beroemde tijdgenoten.
Charles Ryder's Schooldays and other stories door Evelyn Waugh (Little, Brown,
292 p. f20,40) Elf verhalen met als bijzonderheid de niet lang geleden ontdekte schets
over de held van Brideshead Revisited in zijn tijd als schooljongen, dus de periode
die voorafgaat aan de roman.
Cultuur en religie door Sigmund Freud (Boom, deel 3 van de Nederlandse Editie
van Freuds werk, 231 p. f42,50) In dit deel staan Freuds analytische verhandelingen
over literatuur (Jensens Gravida), kunst (Michelangelo) en toneel.
Die Geschichte des Bleistifts door Peter Handke (Suhrkamp, 249 p. f37,50, importeur
Nilsson & Lamm) Het nieuwe boek van Handke, bestaande uit de aantekeningen die
hij maakte tussen 1976-1980, de tijd dat hij de roman Langsame Heimkehr schreef.
Veel gedachten over leven en kunst en hoe die moeten samenvallen.
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Anyone here been raped & speak English? door Edward Behr (New English
Librarypocket, 320 p. f13,30, importeur Van Ditmar) Het bizarre, avontuurlijke en
soms hilarische verslag van een oorlogscorrespondent aan het front in Vietnam,
Cambodja en het Midden Oosten.
Jules Feiffer's America - from Eisenhower to Reagan door Jules Feiffer. (Alfred
Knopf, 254 p. f40, -, importeur Van Ditmar) Een compleet overzicht van Feiffers
strips van The Ike Age tot Movie America.
Portrait of Poland door Bruno Barbey (foto's) en Czeslaw Milosz (inleiding) (Thames
and Hudson,
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172 p. f97, -, importeur Nilsson & Lamm) Een indrukwekkend fotoboek, met 78
kleurenfoto's, met een bloemlezing van teksten over Polen. De foto's bestrijken het
leven in alle opzichten, van Solidariteit, de kerk, het leger, het dagelijks leven, tot
het bezoek van de paus.
Artists' London door David Piper (Weidenfeld and Nicolson, 160 p. f62,65, importeur
Keesing) Een koffietafelboek van het betere soort en voor wie van Londen houdt:
wat kunstenaars en tekenaars door de eeuwen heen hebben geschilderd, het meeste
in kleur afgedrukt, van de middeleeuwen tot onze tijd, dus van Hogarth tot Walter
Sickert, Monet tot Doré. Piper is een groot kenner en directeur van het Ashmolean
Museum in Oxford.
Over Willem Elsschot - Beschouwingen en interviews, samengesteld door
Annemarie Kets-Vree (Bzztôh, Literair Archief, 293 p. f39,90) In dit boek zijn alle
waardevolle beschouwingen over werk en persoon van Elsschot verzameld: onder
meer van Menno ter Braak, Kees Fens, Karel van het Reve, Garmt Stuiveling, S.
Vestdijk.
Garbo - A Portrait door Alexander Walker (Sphere-paperback, 191 p. f37,95,
importeur Van Ditmar) Walkers portret van Greta Garbo bestaat voornamelijk uit
foto's, haar films en haar leven, waarvan een groot deel nooit eerder werd
gepubliceerd.
Fotografie Lateinamerika von 1860 bis heute (Kunsthaus Zürich, 416 p. f49,50)
De monumentale catalogus van de tentoonstelling gewijd aan foto's over en uit
Latijns-Amerika die tot 2 januari 1983 te zien is in het Museum voor Land- en
Volkenkunde in Rotterdam.
The Pooh Sketchbook door Ernest H. Shepard (Methuen, 96 p. f39,75) Het boek
met de schetsen die Shepard maakte voor de tekeningen die uiteindelijk
Winnie-the-Pooh en de andere ‘Pooh-stories’ zouden illustreren.
Memories door Frances Partridge (Robin Clark-paperback, 244 p. f21, -, importeur
Van Ditmar) Een van de aardigste boeken over ‘Bloomsbury’ geschreven door de
latere echtgenote van Ralph Partridge, de vriend van Carrington, die weer de vriendin
was van Lytton Strachey.
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Mokusei! een liefdesverhaal door Cees Nooteboom (De Arbeiderspers 64 p. f19,50)
Een liefdesgeschiedenis die zich in het moderne Japan afspeelt, waartoe de westerling,
hoe graag hij ook zou willen, zich nooit toegang kan verschaffen.
Langzame dans als verzoeningsrite door Hellema (Querido 104 p. f24,50) Scherpe
en ongewone verhalenbundel van een man die de kampen in de Tweede Wereldoorlog
overleeft heeft en met die ervaring zijn leven zo goed en kwaad als het gaat probeert
te leven.
De onzichtbare steden door Italo Calvino (Bert Bakker 150 p. f24,50) Vertellingen
van de reiziger Marco Polo over de ongewone steden die hij op zijn tochten door het
rijk van Kublai Kahn gezien heeft. Steden die niet bestaan, maar ontstaan in de
woorden van Marco Polo.
De Poolse vlecht door J. Ritzerfeld (De Bezige Bij 157 p. f28,50) Ingenieuze roman
over verschillende personages die elkaar tegenkomen bij een concentratiekamp in
Polen, waar ze allen heengereisd zijn om op hun eigen manier een rouwproces te
voltooien.
Welverdiende onrust door S. Carmiggelt (De Arbeiderspers 159 p. f21,50) Selectie
uit de stukken die Carmiggelt de afgelopen twee jaar wekelijks in Het Parool schreef.
De titel is, aldus Carmiggelt, niet alleen een cliché bij pensionering uitgesproken,
maar het is ook een leugen.
Over Frederik van Eedens Van de koele meren des doods door H.C. Rümke
(Bohn, Scheltema & Holkema, 191 p. f27,50) De derde druk van het essay dat de
psychiater Rümke in 1964 schreef over Van Eedens roman waarnaar onlangs een
film werd gemaakt.
The Dirty Bits door Lesley Cunliffe, Craig Brown en Jon Connell (Corgi-pocket,
143 p. f9,80 importeur: Van Ditmar) Een bloemlezing van die passages in de literatuur
die ervoor zorgen dat het boek altijd op die plaats openvalt: de ondeugendste.

Is m'n haar eigenlijk al weer kort genoeg? door Jan Blokker (De Harmonie, 110
p. f16,50) De nieuwe selectie eigentijdse columns van Blokker, onmisbaar als men
de kapper de juiste instructies wil geven.
Ik lach bij het zien door Wilhelm Schön (De Harmonie, 135 p. f24,50) De uit
grenzeloze liefde voor de opera geschreven klaagzangen: ‘wat de pandabeer is voor
de biologie, is de opera voor de cultuur’.
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Igor and Vera Stravinsky A Photograph Album 1921-1971 (Thames and Hudson,
144 p. f56,90, importeur: Nilsson & Lamm) Uittrekstels uit interviews met Stravinsky
van 1912 tot 1963, uitgezocht door Vera Stravinsky en Rita McCaffrey en een schat
aan fotomateriaal, geselecteerd door Robert Craft.
Mensen wat een beesten door Kees Stip (Bert Bakker 80 p. f14,90) De nieuwste
bundel dierengedichten van Kees Stip alias Trijntje Fop, verluchtigd met alleraardigste
tekeningen van de auteur.
Zeitgeist door Martin-Gropius-Bau (Verlag Fröhlich & Kaufmann 119 p. f43, importeur: Nilsson & Lamm) Catalogus van de Internationale Kunsttentoonstelling
Berlijn 1982. Met werk van Baselitz, Immendorff, Gilbert & George, Penck en vele
anderen.
Brassaï The artists of my Life door Brassaï (Thames and Hudson 223 p. f107,80.
Importeur: Nilsson & Lamm) Herinneringen van de grote fotograaf aan de grote
kunstenaars die hij kende én fotografeerde. Prachtige foto's van Dali, Matisse, Maillol,
Miro, Picasso.
Antwoord van een buitenstaander door Kees Verheul (Polak & Van Gennep 118
p. f30, -) Heldere en erudiete essaybundel over de twintigste-eeuwse Russische
dichters, en over Gorter, Leopold, Chr. van Geel, alsook over Céline, Ezra Pound,
Nabokov en Kaváfis.
Verbrande turf door Stoker (Querido 36 p. f 15, -) Bundeling columns van Stoker
die nóg bondiger, bijtender schreef dan Piet Grijs, Jan Eter of Battus.
Op Pennewips plek door Ed Leeflang (De Arbeiderspers 56 p. f24,50) Gedichten
die, zoals de titel al aangeeft, alle betrekking hebben op het onderwijs.
Alles onecht door Gerrit Komrij (De Arbeiderspers 64 p. f24,50) Bundel gedichten
die soms rond zijn als eieren, maar die soms ook hun inhoud en geheim verborgen
houden in niet geopende ladekasten.
Ik wou dat ik twee hondjes was door Vic van der Reijt (Bert Bakker 183 p. f14,90)
Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de twintigste eeuw bij elkaar gezocht
door Vic van der Reijt. Een verrassende bundel waarin niet alleen Kees Stip en Daan
Zonderland voorkomen, maar ook Rudy Kousbroek en Van Kooten en De Bie.
Bestand door Elisabeth Eybers (Querido 52 p. f19,50) Bescheiden maar niettemin
stevige gedichten over emoties en constateringen over het alledaagse, dat in de
gedichten een onverwachte status krijgt.
Wat knaagt? en Neerbraak door F. Harmsen van Beek (Querido, Salamander 126
p. f7,70) Proza, door de schrijfster zelf geïllustreerd, dat impulsief, chaotisch,
wisselend van stijl is - en daardoor een eigenzinnig en subliem karakter heeft.
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Het proces van zelfbeperking
Elias' civilisatiegeschiedenis zonder christendom
Het civilisatieproces, deel I en II door Norbert Elias Vertaling: Willem
Kranendonk en anderen Uitgever: Het Spectrum, 753 p., f99, - (gebonden),
f50, - (paperback)
Benjo Maso
De periode tussen de wereldoorlogen was de tijd van de ‘crisis in de beschaving’,
de tijd van Spenglers Der Untergang des Abendlandes, Ortega y Gassets La rebelión
de las masas, Freuds Das Unbehagen in der Kultur. Het civilisatieproces van Norbert
Elias past ook in deze reeks. Het sluit nauw aan bij het werk van Freud en kan
beschouwd worden als een poging om de samenleving van die dagen met al haar
psychische problemen historisch te verklaren. Elias voltooide zijn boek in 1936,
maar het verscheen pas drie jaar later. Te laat om nog een bijdrage te kunnen leveren
aan de discussies over de aard van de westerse cultuur: een heel wat acutere crisis
eiste weldra alle aandacht op.
Elias was in die tijd als balling uit Hitler-Duitsland afgesneden van de meeste van
zijn potentiële lezers en onvermijdelijk bleef zijn boek, ondanks enkele lovende
recensies van onder meer Aron, Toynbee en Menno ter Braak, grotendeels
onopgemerkt. Dertig jaar lang leidde het een bijna ondergronds bestaan, tot er in
1969 een tweede druk verscheen. Sindsdien is er een kleine cultus rond Elias ontstaan,
vooral in Nederland, waar hij mede door zijn persoon (hij is een zeer beminnelijk
man) tot grote loyaliteit inspireert. Hieraan is het te danken dat er na een Franse en
een Engelse vertaling nu ook een Nederlandse editie is verschenen.
De herontdekking van Elias is vooral het werk van sociologen geweest (zo werden
er van de eenentwintig essays die Elias in 1977 ter gelegenheid van zijn tachtigste
verjaardag kreeg aangeboden, achttien geschreven door sociologen en antropologen,
twee door historici en één door een filosoof). Zij beschouwden Elias als de
grondlegger van een nieuwe wijze van sociologiebeoefening. Deze berust niet op
verrassend nieuwe uitgangspunten; Elias' kerngedachten zijn meestal zeer simpel en
voor de hand liggend, zoals bij voorbeeld de centrale stelling - en tevens kortste
samenvatting - van Het civilisatieproces: ‘Wat verandert is de manier waarop mensen
met elkaar te leven hebben; dus verandert hun gedrag; dus verandert hun bewustzijn
en hun drifthuishouding als geheel’; de vernieuwende werking van Elias gaat vooral
uit van de radicaal sociologische wijze waarop hij zijn kerngedachten toepast en in
hun consequenties uitwerkt. Daarom verliest zijn perspectief veel van zijn kracht
wanneer het theoretisch wordt samengevat. Het civilisatieproces is dan ook niet
alleen Elias' hoofdwerk, maar ook de beste introductie tot zijn denken; en niet zijn
als inleiding geschreven Wat is sociologie?

Kerk
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Als theorie over de ontwikkeling van de westerse ‘beschaving’ bezit Het
civilisatieproces eveneens grote kwaliteiten. Er valt geen tweede synthese te noemen
waarin zoveel maatschappelijke processen op zoveel verschillende niveaus over zo
een lange termijn in hun onderling verband zijn samengebracht. Maar dat neemt niet
weg dat zij op een aantal belangrijke punten zeer aanvechtbaar is.
Om de ontwikkeling die hij beschrijft te verklaren besteedt Elias vooral aandacht
aan processen van staatsvorming. De basis hiervan ziet hij in de vestiging van
geweldsen belastingmonopolies over grote gebieden. In de loop van dit proces werden
de edelen, die in de tiende, elfde eeuw als betrekkelijk zelfstandige ‘vorstjes’ in een
voortdurende strijd op leven en dood met elkaar verwikkeld waren, geleidelijk
gepacificeerd. Om hun adellijke staat te handhaven, traden zij in dienst van de vorst
en schikten zich in de discipline van het hof. Daar waren zij gedwongen zich tegenover
elkaar in te houden en de ‘aanvalslust’ die zij vroeger vrijelijk hadden kunnen - en
moeten - uiten, te bedwingen. Deze ‘verhoofsing’ van de krijgersstand vormde slechts
een speciaal facet van een ontwikkeling waarbij alle leden van de samenleving steeds
afhankelijker van elkaar werden. Mede hierdoor konden de gedragsregels die aan
het hof gevormd werden om het sociale verkeer te regelen, model staan voor andere
groeperingen. Om zich daarvan te blijven onderscheiden, zagen de edelen zich
gedwongen hun omgangsvormen steeds verder te verfijnen - steeds beschaafder te
worden.

Norbert Elias

Het argument dat vaak tegen Elias' theorie wordt ingebracht, is dat hij de rol van
de godsdienst of de kerk over het hoofd zou hebben gezien. Van ‘over het hoofd
zien’ is natuurlijk geen sprake: het is een welbewust negeren. Elias polemiseert
daarmee impliciet tegen al die geschriften waarin eeuwenlang christendom en
beschaving bijna als equivalenten werden gezien. Een standpunt waarmee men van
harte kan sympathiseren, al valt het niet te ontkennen dat Elias overdrijft. Mede door
haar monopolie over de geschreven cultuur bezat de kerk in de middeleeuwen een
enorme macht en door haar ‘supranationale’ positie was zij in staat gedragsstandaarden
door te voeren die niet simpelweg uit de sociale omstandigheden van een afzonderlijke
staat voortkwamen. Een voorbeeld is de invoering van onze vorm van het monogame
huwelijk, beschreven door George Duby in Le chevalier, la femme et le prêtre.

Driftregulering
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Een fundamenteler bezwaar is Elias' gebruik van een grotendeels aan Freud ontleend
driftenmodel. Hij interpreteert de veranderingen in gedrag tussen de tiende en
negentiende eeuw (het eindpunt van zijn beschouwingen) als uitingen van een steeds
grotere regulering en modellering van driften. Mensen staan echter vanaf hun geboorte
voortdurend bloot aan invloeden van hun omgeving en het valt daarom onmogelijk
vast te stellen hoe ongereguleerde ‘driften’ zich zouden moeten manifesteren. Wanneer
men gedragingen desondanks aan een bepaalde mate van ‘driftregulering’ wil
verbinden, is willekeur en daarmee de invloed van vooroordelen onvermijdelijk.
Elias is daar niet aan ontkomen. Dit blijkt niet alleen uit zijn interpretaties, maar ook
uit de wijze waarop hij zijn ma-
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teriaal verzameld heeft. Dat geldt niet voor de gegevens over tafelmanieren en
‘lichamelijke verrichtingen’ als het spuwen, het neussnuiten, het slapen en de
toiletgewoontes. Door zijn gebruik van een serie etiquetteboekjes van de dertiende
tot de negentiende eeuw heeft hij de veranderingen op dat gebied in kaart gebracht
op een manier die bij historici terecht grote bewondering heeft gewekt. In zijn
hoofdstukken over seksualiteit en vooral dat over agressie (‘aanvalslust’) geeft hij
echter een beeld van de woestheid en ongeremdheid van middeleeuwers dat, zoals
recent onderzoek toont, sterk overdreven is.
Deze vertekening heeft nog een andere oorzaak. Elias volgt in Het civilisatieproces
het spoor terug van gedragsstandaarden die in de negentiende eeuw als ‘geciviliseerd’
golden. Deze bleken zes-, zevenhonderd jaar geleden aanzienlijk zwakker te zijn.
Maar daar volgt nog niet uit dat er in de Middeleeuwen nauwelijks gedragsstandaarden
bestonden. Voor een dergelijke conclusie is het nodig de middeleeuwse samenleving
als geheel te bezien, inclusief de normen die inmiddels verdwenen of zwakker
geworden zijn, zoals de verplichtingen die voortkwamen uit de aanzienlijk sterkere
familiesolidariteit of het complex regels dat met ‘eer’ samenhing (nog afgezien van
de vraag of allerlei gedragingen die in deze tijd op een laag ‘beheersingsniveau’
zouden kunnen wijzen, zoals het gebruik van geweld, in de middeleeuwen dezelfde
betekenis hadden). Beschouwingen daarover zijn in Het civilisatieproces nauwelijks
te vinden. Het verleden wordt typisch vanuit het heden bezien. In de moderne
geschiedschrijving probeert men het verleden juist zoveel mogelijk op zijn eigen
termen te beschouwen. In dat opzicht is Het civilisatieproces zeer duidelijk gedateerd.

Vertaling
Op zich zelf hoeft gedateerdheid niets af te doen aan het belang van een boek. Zoals
de beroemde Franse historicus Lucien Febvre eens schreef, kan een historicus de tijd
niet stil zetten: ‘Elk fraai historisch werk moet na verloop van twintig jaar herschreven
worden; zo niet, dan heeft het zijn doel gemist, dan heeft het niemand geïnspireerd
de basisgegevens ervan te verifiëren, de stoutmoedigste conclusies ervan uit te werken
en te achterhalen.’ Het probleem is echter dat de studies die Elias' gegevens en
conclusies gedeeltelijk achterhaald hebben, vrijwel geen van alle door Het
civilisatieproces geïnspireerd zijn. Wat dat betreft - als historische studie - heeft het
inderdaad zijn doel gemist. Ondanks alle inspiratie die van Elias' werk is uitgegaan,
is er geen onderzoekstraditie ontstaan zoals Febvre die bedoelde. In principe zou dat
nog steeds mogelijk zijn: Elias' historisch-sociologische inzichten zijn zeker nog niet
allemaal geëxploiteerd. Maar de ontwikkeling van de wetenschap hangt in deze tijd
voornamelijk af van de wijze waarop zij en haar beoefenaren georganiseerd zijn. In
Het civilisatieproces pleit Elias voor een ‘historische psychologie’. Die is er inderdaad
gekomen onder de naam ‘mentaliteitsgeschiedenis’. Als zodanig leidt zij een bloeiend
bestaan, hecht verankerd in universiteiten en onderzoeksinstituten en met een groot
publiek. De kans dat het kleine groepje historici dat op basis van Elias' theorieën
onderzoek doet daar een serieus alternatief voor zou kunnen gaan vormen, is zeer
klein. Het civilisatieproces zal ongetwijfeld een klassieker worden, maar dan een
sociologische klassieker.
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De Nederlandse vertaling lijkt al in deze richting te wijzen: het is een editie van
sociologen voor sociologen. Zij wijkt op vele plaatsen af van de oorspronkelijke
tekst, maar alleen in de sociologische analyses. De historische gegevens zijn
onveranderd, hoe achterhaald ze soms ook zijn. Zelfs vergissingen die geen historicus
zouden zijn ontgaan, zoals de verkeerde datering van de Roman de la Rose en de
abusievelijke aanduiding van Hendrik I als kleinzoon van Willem de Veroveraar zijn
niet verbeterd. Bovendien zijn de wijzigingen vaak weinig effectief. Zo wordt bij
voorbeeld het woord ‘Gesetz’ om ‘deterministische connotaties’ te vermijden, vertaald
met ‘regelmatigheid’. Maar uiteraard heeft Elias de term ‘Gesetz’ in 1939 niet
willekeurig gekozen. Het paste in zijn betoog, en de deterministische strekking
daarvan wordt niet veranderd door een of twee sleutelbegrippen te wijzigen.
Al deze veranderingen schijnen in overleg met Elias zelf te zijn aangebracht, maar
waarom hebben de vertalers dan een voetnoot uit de Engelse editie overgenomen
waarin Elias schrijft dat hij ‘herhaaldelijk weerstand moest bieden aan de verleiding
om de oorspronkelijke tekst te veranderen in overeenstemming met de huidige stand
van mijn kennis’ (nog wel bij een passage die grondig omgewerkt is)?
Aan de Nederlandse vertaling is een aantal jaren door een team van mensen
gewerkt. Des te vreemder is het dat er vele slordigheden en onnauwkeurigheden in
voorkomen. Vooral met historische termen als ‘Krieger’, ‘Herr’, ‘Minnesänger’ en
‘hommage’ wordt zeer nonchalant omgesprongen. Bovendien is het Nederlands niet
erg fraai en wemelt het van de barbarismen, vooral in het tweede deel (‘windsterkte’,
‘een gedempte adel met gedempte affecten’, ‘de meer vreedzame
vervlechtingsdwangen die dringen tot een ingrijpende transformatie van de
drifthuishouding’), wat de toch al lastige stijl van Elias er niet leesbaarder op maakt.
Bovendien hebben de vertalers Elias nauwelijks een dienst bewezen door zijn
voetnoten aan te vullen, omdat ook dat verre van foutloos is geschied. Zo hebben zij
La Bruyère consequent van zijn adelspartikel beroofd en de arme Saint-Simon, die
volgens het befaamde aforisme van Marmontel ‘in Frankrijk alleen de aristocratie,
van de aristocratie alleen de hertogen en van de hertogen alleen zich zelf zag’, even
consequent tot graaf gedegradeerd. Een vergissing die begrijpelijk wordt, wanneer
men weet dat er inderdaad een beroemde graaf van Saint-Simon geweest is: een
socioloog...
■
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Praten zonder iets te zeggen
Nieuwe verhalen van Ann Beattie
The Burning House Short Stories door Ann Beattie Uitgever: Random
House, 272p., f42,20 Importeur: Van Ditmar
Ton Anbeek en Dawn Foor
The Burning House is de derde verhalenbundel van Ann Beattie. Daarnaast schreef
ze twee romans, waarvan de laatste, Falling in Place, ook vertaald is. In al die boeken
krijgt men een duidelijk beeld van de wereld die de schrijfster oproept: situaties uit
het ‘gewone’ leven (geen opeenstapeling van bizarriteiten zoals bij John Irving),
mensen die zich eenzaam voelen omdat ze ongelukkig zijn in hun verhouding of
omdat ze hun partners verloren hebben.
Ze koesteren geen grote ambities, en van de hoge verwachtingen van de jaren zestig
is niets overgebleven. Meestal zijn ze blijven steken in de monotonie van een middle
class bestaan, zonder hoop of illusie. Deze mensen praten, maar ze zeggen eigenlijk
nooit iets; en als ze wat belangrijks beweren, wordt het door de ander niet begrepen,
of zelfs niet opgemerkt. Dat is precies het sterke punt van Ann Beattie: die
non-communicatie weet ze ongelooflijk geestig weer te geven. Daardoor zijn haar
verhalen, die gaan over ongelukkige mensen in ongelukkige situaties, nooit echt
deprimerend; haar feilloze oor voor krankzinnige dialogen tilt ze steeds boven de
grauwheid uit. Falling in Place is een roman over mensen die allemaal opgesloten
zitten in hun isolement, en toch is het een buitengewoon grappig boek.
Een goed voorbeeld van een volmaakt Beattie-verhaal is ‘The Dwarf House’,
waarmee de bundel Distortions opent. MacDonald bezoekt zijn broer James die in
een instituut voor dwergen (aangevuld met één reus) woont. Hij komt langs in
opdracht van hun moeder (die ongelukkig is omdat ze aan een dwerg het leven heeft
geschonken) om te vragen of James gelukkig is. Antwoord:
‘Tell her I'm as happy as she is.’
‘You know she's not happy.’

Ann Beattie

‘She knows I'm not, too. Why does she keep sending you?’
De moeder meent dat James naar zijn dwergenkolonie gevlucht is uit angst voor
de ‘real world’. Wat die ‘real world’ betekent, wordt duidelijk uit de kleine
aanwijzingen die Beattie door het hele verhaal heen verspreidt; want niet alleen de
moeder is ongelukkig: de buurvrouw is het huis uitgegooid door haar man,
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MacDonalds enige plezier is één avond in de week in zijn eentje doorzakken (hij en
zijn vrouw willen geen kinderen omdat hij bang is dat ze een dwerg zullen krijgen),
zijn secretaresse lacht altijd maar dat komt door de pillen die ze slikt. De suggestie:
men kan zich alleen in het echte leven handhaven door middel van drank of pillen.
De enige redelijk gelukkige persoon blijkt op het eind de dwerg James die gaat
trouwen met een andere dwerg. Broer MacDonald ziet hoe stralend de bruid lacht,
‘a smile no pills could produce’. En dan luidt de laatste zin: ‘She looks small, and
bright, and so lovely that MacDonald, on his knees to kiss her, doesn't want to get
up.’

Verschillen
Het verhaal bestaat vrijwel alleen uit dwaze dialogen, simpele zinnetjes die
buitengewoon komisch werken. De ‘boodschap’ van het verhaal (de door iedereen
beklaagde dwerg die buiten het leven staat, is de enige gelukkige) wordt impliciet,
dus zonder storende nadruk overgebracht door middel van kleine details in een reeks
van gesprekken.
Als men ‘The Dwarf House’ vergelijkt met ‘Learning to Fall’, het eerste verhaal
van de nieuwe bundel The Burning House, zijn er een paar opmerkelijke verschillen
te constateren. Het verhaal beschrijft hoe een meisje het zoontje van een vriendin
meeneemt naar de stad. In feite gebruikt ze het kind (dat lijdt aan een licht
hersenletsel): ze gaat namelijk naar de stad waar haar vroegere minnaar woont die
ze eigenlijk niet meer wil zien. Als ze dan min of meer met opzet de trein mist, heeft
ze een excuus hem op te bellen. Dat is alles.
Wat ongelukkig genoeg ontbreekt, is de vroegere geestigheid die zulke situaties
zo boeiend wist te maken. Gevolg is dat de verhalen nogal banaal dreigen te worden;
als tegenwicht probeert Ann Beattie, veel explicieter dan vroeger, een soort
symbolische laag aan te brengen, meestal op het eind. Die slotzinnen moeten het
verhaal dan enige diepte geven, wat soms niet erg goed slaagt (tekenend is het dat
ze voor twee verhalen, ‘The Cinderella Waltz’ en ‘The Burning House’, een zelfde
afsluitend beeld gebruikt).
Ann Beattie laat juist datgene wat haar werk zo verrassend maakt, de krankzinnige
dialoog, in deze nieuwe bundel veel minder uitkomen en daardoor worden haar
verhalen trivialer, soms op het sentimentele af. Het aardigst is nog het titelverhaal
waar een jongen die altijd stoned is, met zijn gekke opmerkingen een beetje pit aan
de conversatie geeft.
Wie de verhalen achter elkaar leest, ziet hoe steeds dezelfde elementen terugkomen:
een ongemakkelijk bezoek, afgebroken relaties, kinderen die heen en weer geschoven
worden tussen gescheiden ouders, een tikje sentimentaliteit en een beetje symboliek.
Misschien moet je ze zo ook niet lezen: het zijn tenslotte verhalen die in een tijdschrift
stonden, en in die context kunnen ze best voor een paar minuten leesplezier zorgen.
Maar samen in één bundel vormen ze een teleurstelling voor wie de knappe schrijfster
van Distortions en Falling in Place bewondert.
■
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Vluchten naar de ongeleefde toekomst
De nieuwe roman van Gernot Wolfgruber
Verlauf eines Sommers door Gernot Wolfgruber Uitgever: Residenz
Verlag, 340 p., f45,55 Importeur: Nilsson & Lamm
Wouter Donath Tieges
Gernot Wolfgruber, een minder experimenteel en minder taalvernieuwend
Oostenrijker uit de stal van Residenz, liet voor het eerst van zich horen met de
uitermate sombere roman Herrenjahre (1976), waarin hij alle registers van de
realistische, gedetailleerde beschrijving opentrok en op beklemmende wijze een triest
arbeidersleven schilderde.
Het verwijt dat dit soort schrijven zo van humor gespeend is, komt uit het kamp van
degenen die door hun maatschappelijke status verschoond zijn gebleven van
omstandigheden zoals Wolfgruber ze beschrijft; de vraag om humor, om relativering,
staat gelijk aan de wens om deze misère, deze sores, die zo indringend wordt
gepresenteerd dat iedere niet volledig gepantserde lezer er littekens van moet
overhouden, op een afstand te houden, wat minder bedreigend te maken.
Van de kritiek in deze zin op zijn eersteling Herrenjahre heeft Gernot Wolfgruber
zich weinig aangetrokken, getuige zijn nieuwe roman Verlauf eines Sommers, een
zo mogelijk nóg minder spectaculair maar in zijn ingetogenheid nog overtuigender
boek dan Herrenjahre. Hoofdpersoon is de vertegenwoordiger in tandartsutensiliën
Martin Lenau. Lenau - de naam alleen al klinkt naar tragiek - lijdt onder het probleem
dat hij het gevoel heeft niet zich zelf te kunnen zijn, niet te weten wie hij eigenlijk
is; als vertegenwoordiger ben je altijd degene die men verwacht dat je bent, je hebt
geen eigen mening maar wisselt alleen meningen met je klanten uit. Zijn vader verliet
het gezin toen Martin nog een kleine jongen was en zijn moeder probeerde de ‘sociale
afgang’ met alle mogelijke middelen te versluieren. Zo werd het Martins eerste natuur
om zich zelf en zijn eigen wensen weg te cijferen. Ook in zijn huwelijk wordt hem
dat fataal: hij, die altijd een ander heeft willen zijn, kan niet anders dan op anderen
reageren, is zelf niet in staat om beslissingen te nemen; hij kan geen relaties
onderhouden en dreigt te bezwijken onder een totale vervreemding, van anderen en
van zich zelf. Eén schijnbare oplossing biedt zich aan: vlucht. ‘Hij kon niet op een
andere maatschappij wachten waarin toestanden als die waarin hij zich bevond niet
meer zouden kunnen voorkomen.’ De vlucht naar het nieuwe, een opvallend vaak
voorkomend thema bij de jonge Oostenrijkers, blijkt echter niet zo simpel als in de
eerste verlokking scheen: vluchten houdt in de vertrouwde gewoontes opgeven, zelf
als het ware de eerste stappen doen op weg naar je zelf.

Eerste stap
De vlucht uit het huwelijk betekent voor Lenau aanvankelijk de eerste stap naar de
vrijheid. Zijn wensdenken dienaangaande is schitterend subtiel weergegeven in het
zich losmaken van zijn vrouw en kind; de contacten worden abrupt verbroken, maar
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worden ook onmiddellijk gevolgd door nieuwe toekomstplannen die zonder meer
uitgaan van een nieuw leven met z'n drieën. Het verleden wordt gewoon geschrapt,
maar de twee anderen blijven polen waarlangs zijn denken zich te allen tijde beweegt.
Samenleven is een gewoonte geworden. Lenaus idee was dat door zijn alleen-zijn
eindelijk hij zelf te voorschijn zou komen, dat de afhankelijkheid van zijn partner
mede de oorzaak was van zijn onvermogen om zich zelf te zijn. Maar de conclusie
laat weinig ruimte voor hoop: ‘Ik wil niet meer alleen zijn. Het was een illusie te
geloven dat ik eindelijk tot me zelf kon komen als ik weg ben - en alleen omdat ik
van jou weg ben -, alsof dat wat ik zelf ben ergens in de wereld zou kunnen
rondslingeren en ik er alleen maar naar toe hoefde te rijden om me zelf op te halen...’
enzovoort.
Een boek lang houdt Martin Lenau zich op de been met het stellige vertrouwen
dat alles vanzelf wel beter zal gaan, in de toekomst: ‘Steeds beter: dat betekende
alleen dat de gewone toestand weer terugkwam: het permanente gevoel alleen maar
te doen alsof hij leefde. Maar hij voelde zich zelf nauwelijks. Niets kroop hem echt
onder de huid. Alles bleef buiten.’

Buiten houden
Alles buiten houden, je leven voortdurend voor je uit schuiven, naar de toekomst en zo nimmer leven, altijd wachten op wat komen gaat, je leven ongeleefd voorbij
laten gaan: stapje voor stapje, voortdurend geveld door de vuistslagen van het
zelfinzicht en telkens weer half dizzy overeindkrabbelend, komt Martin Lenau tot
een vermoeden van wat er aan hem, aan zijn leven - en dat betekent bij een schrijver
als Wolfgruber automatisch: aan de maatschappij waarin hij bestaat - schort en wat
er wellicht aan te veranderen zou zijn. Wolfgruber heeft een overtuigend boek
geschreven omdat hij zijn hoofdpersoon nauwkeurig blijft waarnemen, op de voet
volgt, de stapjes vooruit en de stapjes achteruit, nergens de handeling ondergeschikt
makend aan boodschap, moraal of voorspelbare uitkomst.
■

Gernot Wolfgruber
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‘Silence’ in de Stille Zuidzee
Brinkmans Cumulatieve Catalogus in de UB op Fiji
Bibliotheken

Boudewijn Büch
‘Dit is Empire: we hebben hier 's avonds twee bioscoopvoorstellingen, een Carnegie
Library en een dagblad!’ schreef de Engelse dichter vanuit Suva, de hoofdstad van
de toenmalige Engelse kolonie Fiji. De naam van de dichter doet er niet toe. Zeventig
jaar later rijd ik in een auto over de Victoria Parade en zie een wit, classicerend
bouwwerk met het opschrift Suva City Library. Onmiddellijk weet ik het zeker: dit
moet de Carnegie-bibliotheek zijn.
Hier heeft de dichter dus boekjes geleend. Ik loop na een paar dagen het gebouw
binnen. Ik pak van een tafeltje een fotokopietje ‘Some notes for general information’.
Er staat niet veel op de zes bladzijden tekst. Maar voor een bibliothecafiel is zelfs
het kleinste feitje een feest. De boekerij telde op 1 juli 1979 39.064 boeken (waarvan
15.132 kinderboeken). Ik vrees dat ik nimmer iets meer over de stadsbibliotheek te
weten zal komen. Aan een Indiase Fiji vraag ik met een verontschuldigende glimlach:
‘Er bestaat zeker geen artikeltje over de geschiedenis van deze bibliotheek?’ De Fiji
kijkt mij aan alsof hij in zijn eentje een veldslag heeft gewonnen. Hij verdwijnt in
een hok en komt een minuutje later aan met de drieëntwintig bladzijden tellende,
gestencilde studie The Suva City Library, a brief history and development 1909-1980
(Suva 1980), geschreven door S. Baksh.
De verrukkelijkste verhalen over Andrew Carnegie (1835-1919), dezelfde die
's-Gravenhage het Vredespaleis schonk. De uitbreiding van het gebouw tussen 1929
en 1930 - het gebouwtje dat de dichter ooit betrad, moet wel héél klein zijn geweest;
alle mogelijke functies die de bovenetage heeft gehad... kortom: leesplezier. Ofschoon
soms ook droefenis. De hurricanes die de bibliotheek troffen, geven minder genoegen.
De storm van 20 februari 1941 deed ‘600 vrachtwagenladingen door ramen de straat
op blazen’. Nieuwzeelandse militairen, die op Fiji gelegerd waren vanwege de oorlog,
brachten de spulletjes allemaal weer netjes naar binnen.
De collectie van de bibliotheek is vooral gericht op het recreëren van de bewoners
van deze derde-wereldstaat. Veel gebrul van de stofomslagen, veel kinderboeken
met heel weinig tekst. Het classificatiesysteem dat men hanteert is dat van Dewey,
achttiende editie. Ik zoek naar een boekje van de bovenbedoelde poëet. Het staat fout

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

op de plank. Het is een vijftiende druk (1916) door een moeder te Suva geschonken
aan haar dochter in 1956. Het werd éénmaal uitgeleend; in 1964.
En zo valt er in de nederigste leeszaal, ver weg in de Stille Zuidzee, nog wat te
doen voor een letterkundige detective. Doch een volwaardige bibliotheek kan de
stadsbibliotheek (wat op zich al een weids woord is voor deze collectie) niet genoemd
worden. Zouden de 320 eilanden met bijna zeshonderdduizend inwoners beschikken
over een ‘Nationale Bibliotheek’? Geen land kan zonder. Als men de
congresverhandelingen van de internationale bibliotheekfederatie leest (gehouden
te Rome, september 1973) die afgedrukt werden in National Library Buildings
(Pullach/München 1975) dan wordt het al spoedig duidelijk: een land zonder nationale
bibliotheek: dat kan gewoon niet.
Collecties kunnen echter verdwijnen. Indien men in de congresbundel de bijdrage
van S. Shafa ‘La nouvelle Bibliothèque Pahlavi, Téhéran’ (1973!) leest en als men
weet dat deze verzameling boeken en documenten door ideologische geestdrijverij
voor een groot gedeelte niet meer bereikbaar is en waarschijnlijk vernietigd - dan
wordt het een boekenvriend wel eens droef te moede. Ik neem in het geval Fiji aan
dat er geen nationale boekerij is en dat de curiosa en essentialia naar het Grootbritse
moederland verhuisd zullen zijn.

Betonnen tropenhut
Het regent op een ochtend om negen uur onder de palmen. Een taxichauffeur rijdt
mij naar The University of the South Pacific. Deze universiteit wordt door elf
Zuidzee-staten betaald en heeft twee vestigingen: één op Fiji en de ander op Western
Samoa. Onder de geldschuivers treft men aardrijkskundige unica als de republieken
Nauru (7700 inwoners), Kiribati (met wel 56.000 onderdanen) en Tokelau (1565
trotse burgers) aan. Naar het schijnt functioneert de Universiteitsbibliotheek (UB)
tevens als de Nationale Bibliotheek van Fiji. De chauffeur rijdt een campusveld op
met veel groen en laagbouw. Hij vraagt in de Fijische spraak aan een wandelende
student waar de bibliotheek is. We rijden bijna de Zuidzee in maar stoppen gelukkig
nog net op tijd voor een gebouw met drie etages, gebouwd in de vorm van een
betonnen tropenhut. Ik ben op de Laucala-campus, aan de kust van de Lauthala-baai,
een paar kilometer uit het centrum van de hoofdstad.
De Micro- en Polynesische studenten dragen dikke mappen onder de arm. Zowel
de jongens als de meisjes dragen rokjes, een enkeling een spijkerbroek. De krullebol
wordt benut als ballpointhouder. En zo is het bot vervangen door het schrijfwerktuig.
Overal in de bibliotheekruimten zitten de jongelui te studeren. Het is een geruststellend
gezicht een Fiji A. Koutsoyiannis' Modern Microeconomics te zien bestuderen en
daarbij te beseffen dat wellicht zijn vader, maar in ieder geval zijn grootvader, zich
overgaf aan het eten van gestoofd mensenvlees. De huidige Fijische bevolking heeft
weliswaar een neiging tot gewelddadigheid, maar is in de normale omgang
buitengewoon vriendelijk. Ik vraag aan een baliemeisje of ik iemand van de directie
kan spreken. Ze verzoekt mij of ik even wil wachten. Ik loop naar keurige batterijen
met fiche-laadjes (Library of Congress-systeem) en neem de door een zekere ervaring
samengestelde steekproef op de verzameling letterkunde. Van Rupert Brooke (Engels
dichter, 1887-1915): zes verschillende edities van de Collected Poems, maar geen
biografie. Vijftien Engelstalige Goetheana waaronder één willekeurig deel Weimarer
Dramen (DTV-pocket). Tweeëndertig boeken van en over Keats. Men kan aan de
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universiteit geen Nederlands studeren. Toch houdt de bibliotheek twee (Engelstalige)
bloemlezingen met vertaald Hollands in voorraad: een bloemlezing van A.J. Barnouw
uit 1948, een publikatie van de Wereldomroep uit ‘196-?’ en een studie over de
Nederlandse literatuur van R. Meijer uit 1971.
Ik heb geen enkele bibliotheek op Fiji aangetroffen met een origineel of een
vertaling van Mallarmé of Rimbaud. Het is voor mij een vreemde gedachte dat je
als Fiji nooit een boek van deze werelddichters zal kunnen lezen. Boekhandelaars
waaraan ik vroeg of ze een boek in Frankrijk konden bestellen, zeiden dat zulks
onmogelijk was. Een troost is dat wij als Westeuropeanen nooit kennis zullen nemen
van het moderne Fijische proza; het bestáát!
De bibliotheek heeft betrekkelijk veel historisch werk over ons voormalige Indië.
Verder uitzonderlijk veel bêta-boeken, vooral verschenen bij Elsevier. Na een uurtje
zoeken en kaartjes lichten wordt mij duidelijk dat de collectieopbouw zeldzaam
onevenwichtig is. Wat doet in godsnaam Brinkmans Cumulatieve Catalogus - de
116de tot 120ste jaargang, 1961-1965 in Fiji? Hoe komt deze staat aan het andere
einde der wereld aan Prick van Wely's Engelsch-Nederlandsch Woordenboek?

Raadsel
Een meisje brengt mij al het materiaal dat ze kan vinden over de bibliotheek. Het is
een smal blaadje. Er staat niet veel meer op dan dit: het gebouw is betaald door
Engeland, de boekenplanken door Nieuw-Zeeland. Het bouwwerk kwam klaar in
1972. Het gebouw herbergt buiten de UB ook nog een semi-onafhankelijke School
of Social & Economie Studies. Te zamen met deze ‘school’ bezit de boekerij 170.000
delen en heeft achtenveertig mensen aan het werk. De catalogus telt een kwart miljoen
kaart-
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jes en kent als een na de grootste donateur Nederland. Ons land droeg meer dan
honderdduizend gulden bij aan het boekenfonds.

Betonnen tropenhut: De Universiteitsbibliotheek van Suva

Terwijl ik deze informatie bestudeer, word ik geroepen. Met een meisje loop ik
langs een bamboe-muur waarachter studenten zitten te blokken en te vossen. Na het
passeren van een slagboompje sta ik in een werkruimte waar circa twintig bibliografen
aan bureaus werken in een onthutsende chaos; Ik word achter een tafel gepoot en te
woord gestaan door de derde man in de UB'se hiërarchie, Senior Assistant Librarian
Nanendra P. Nadan BA (Dehli) ALA. Ik val deze zeer behulpzame Indiase Fiji direct
lastig met mijn verbazing: ‘Hoe komt u in godsnaam aan de Brinkman?’ Nandan
vraagt: ‘Wat is dat?’ Ik antwoord - kortheidshalve - dat het onze nationale bibliografie
is. Nandan laat het nazoeken. Als ik uren later de bibliotheek zal verlaten, weet nog
niemand het en heerst er in de bibliografenzaal een zenuwachtige stemming. Ze zijn
het door mij opgeworpen raadsel van de paar willekeurige Hollandse delen ook
hoogst eigenaardig gaan vinden.
Nandan vertelt: ‘We hebben inmiddels al meer boeken dan het aantal dat u las in het
voorlichtingsstenciltje. Het zijn er op het ogenblik 220.000. Hier hebt u de precieze
getallen in het Annual Report of the Library 1981. We hebben minder personeel (24);
ook wij moeten bezuinigen. Verder kan ik u vertellen dat we zijn begonnen met de
opbouw van een Franse collectie. Het verloopt allemaal een beetje traag. Het gebouw
is al weer te klein, vooral omdat ons zwaartepunt ligt op “studieboeken”. Van een
studieboek hebben we steeds meerdere exemplaren.’ Het gesprek wordt onderbroken
doordat een native Fiji iets vraagt. Indian Fiji's en native Fiji's kunnen elkaar niet in
hun moedertaal aanspreken. Ze zijn gedwongen elkaar in een gebrekkig Engels te
woord te staan. Ik begrijp niets van het gesprek. Na een paar minuten trekt Nandan
een lade open en geeft de vrager een enorme schroevendraaier. Een Assistent Librarian
wil de lift repareren. De UB heeft geen technische dienst, maakt Nandan mij duidelijk.
Ik vraag mijn gesprekspartner naar de climatisering van de bibliotheek. Hij dient mij
duidelijk van repliek: hoewel deze broodnodig zou zijn, is er géén airconcitioning.
Ik kijk eens goed om mij heen: alle ramen staan open, de broeiende, warme zeewind
trekt door de zalen. Een vochtige luchtstroom doet alle paperassen op en neer
wapperen. Palmbladeren steken door de vensters. Deze primitieve omstandigheden
in de tropen leiden tot bizarre taferelen. In The National Archives of Fiji redde ik
persoonlijk een stapel documenten die bijna reeds op de straatweg was aangeland.
Een deel van de UB-collectie staat overigens opgesteld in de Archives, in het centrum
van Suva aan de Carnavon Street. Andere voor de geschiedenis van de archipel
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belangrijke boeken en geschriften hebben ook een apart plaatsje, ze zijn opgeslagen
in de zogenoemde ‘Government Documents Sequence’.
Ik vraag Nandan naar de trots van de bibliotheek. Hij kijkt wat zuinig en zegt:
‘Zult u mij niet uitlachen?’ Ik beloof van niet en we reizen met de inmiddels
gerepareerde lift naar de hoogste etage. Hij vertrouwt mij toe aan Assistant Librarian
Sushil Bahn BA (Calif State) DiplLS (Wl), hoofd van de Pacific Collection. Bhan
praat op fluistersterkte. Het lukt mij slechts om hem te verstaan doordat de Fijische
studenten geen enkel geluid maken in de studiezalen. Het bordje ‘Silence’ wordt in
de Stille Zuidzee zeer serieus genomen.

Roestend en rottend
Bhan luistert naar mij en zal twee uur lang een vriendelijkheid ten toon spreiden die
ik zelfs bij bibliothecarissen zelden tegenkom. De verzameling boeken en tijdschriften
is armoedig. Ik zal niet niet één collectors item aantreffen en Bhan weet het. Hij zegt:
‘25 F$ (plus minus tachtig gulden) mag ik maximaal uittrekken voor een boek. Nou,
u zult begrijpen dat ik dan dit boek in een antiquariaatscatalogus Cruising in the
Wanderlusters (1931, dertig Fiji dollars) niet kan aanschaffen. Dat moet ik eerst
vragen aan onze directrice, mevrouw Esther Williams. En ik weet al wat ze zegt:
sorry, geen geld. En dan... de toestand van de boeken. Moet u eens kijken...’ De
toestand van de boeken en stalen kasten is inderdaad rampzalig. Zweren van roest
en op de boeken grote witte, wollige vegetaties. Bhan vervolgt: ‘Het uitroken van
de boeken - de bibliotheek moet daar iedere drie maanden een paar dagen voor dicht
- doet veel kwaad. We zouden eigenlijk een speciale machine moeten hebben om de
boeken te conserveren maar ook daar is het benodigde geld niet voor.’
De Pacific Collection telt vijftienduizend banden (tienduizend items). Boeken
voor 1950 zijn nauwelijks aanwezig. Deze zijn al lang weggekaapt door de opkopers
van de mooiste Zuidzeeverzameling (het Bernice P. Bishop Museum van de
universiteit van Hawaii). Als er geld is voor restauratie, gaan boeken naar deze
bibliotheek waar Bhan zelf een stage heeft gelopen De voor Fiji belangrijke collectie
is in westerse ogen een middelmatige handbibliotheek. Boeken uitlenen is er niet bij.
De delen worden ter plaatse geraadpleegd door studenten en geleerden die heel
plechtige gezichten opzetten. Als je wilt lenen in de UB, gaat dat niet zonder meer.
De reglementering is streng. Het reglement telt zes bladzijden in The University of
The South Pacific Calendar 1982.
Met Bhan bekijk ik de roestende en rottende collectie. Tot mijn verbazing zie ik
dat de Norfolk-verzameling heel aardig is. (Norfolk speelde een rol in de
gecompliceerde Bounty-affaire.) De Fiji Times, opgericht in 1869, is na 1950 pas
aanwezig. Een nijvere fanaat is bezig een handgeschreven inhoudsopgave van deze
krant te vervaardigen. Opeens dat kleine schokje in mijn hals, dat ik van Sherlock
Holmes heb geleerd: daar staan ze, ver van huis, Kern's Verspreide Geschriften. ‘O,
zijn die geschreven in uw taal, ik dacht dat het Duits was. Er heeft nog nooit iemand
naar die boeken gevraagd,’ zegt Bhan timide. Ik vertel het een en ander - met
vaderlandse trots - over deze kenner van het Oud-Javaans en Sanskriet. Een ogenblik
verwijl ik bij de landkaartverzameling, beschimmeld en pover en zie, toevallig, dat
een mooie, negentiende-eeuwse Franse reisbeschrijving in elkaar is geplakt met gele,
plastic tape. Ik neem afscheid van Bhan die mij toefluistert: ‘Sedert Thatcher aan de
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macht is in Engeland, is het hier met de centjes helemaal vreselijk gesteld. We krijgen
niks meer. Schrijft u dat maar eens op in Europa. Waar kwam u ook weer vandaan?’
Tussen de palmen en studenten bepieker ik de tragiek van een derde-wereldland.
Leeggeroofd en arm. Maar toch trots. En dan komt er zo'n westerse ijdeltuit die
nauwelijks zijn medelijden kan verbergen. Is de UB van Fiji nu een staatsbibliotheek?
zal menigeen zich afvragen. Ja, dat is zij - tenminste een gedeelte daarvan. Het andere
deel van de Nationale Bibliotheek van Fiji staat tweehonderd kilometer ten westen
van de Laucala-campus in de Western Library te Lautoka. De UB op de campus is
echter ook niet de hele boekerij: de rest van de UB-boeken staat honderden kilometers
verder op de Alafau-campus, Apia, Western Samoa. Er wordt dus heel wat afgevlogen
met boeken die een student van de University of the South Pacific of een burger van
Fiji wil lenen. Ik besluit tot een stevige dagmars terug naar mijn hotel in Suva.
Onderweg kom ik de bibliotheekbus tegen van de Suva City Library. Uit de bus stapt
een gigantische vrouw met een vrolijk gezicht. Zij heeft een dikke damesroman met
veelkleurige omslag in de hand. Ik voel me blij en droef tegelijk.
■
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Wat Peter deed, kan Catharina ook
De catalogus van de Nederlandse schilderijen in Russische musea
Dutch Painting in Soviet Museums door Y. Kuznetsov en I. Linnik
Uitgever: Meulenhoff/Landshoff, 521 p., f145, Ben Broos
‘De mensen moeten leren kijken en er wat van opsteken,’ meende Tsaar Peter de
Grote en hij verordonneerde dat het publiek in de ‘Kunstkammer’ (zijn nieuwe
museum) onthaald zou worden op hapjes en een glas wodka. Naast het in 1709
geopende Scheepvaartmuseum was dit de tweede openbare collectie in Rusland met
een zuiver praktische, educatieve opzet. Men zag er wonderlijke schelpen, mineralen,
opgezette dieren en menselijke gedrochten en er was ook een bibliotheek en een
observatorium.
Een museum voor beeldende kunsten was toen een onbekend begrip. De gemiddelde
Rus had in de vroege achttiende eeuw nog nooit een schilderij gezien, zoals de
Hollandse landschappen, stillevens of ‘genre’-stukken die in het Westen zelfs op de
markten te koop waren, betaalbaar voor iedere beurs. De Russische kunstenaars
schilderden toen aan starre regels gebonden religieuze taferelen, Christus en de
heiligen naar eeuwenoude Byzantijnse vooorbeelden, op fresco's en ikonen.
Tsaar Alexej Romanov had wel een poging gedaan de oude tradities te doorbreken
met de stichting van een academie te Moskou waar Nederlandse kunstenaars in het
midden van de zeventiende eeuw hun Russische kunstbroeders onderricht gaven in
het anatomietekenen. Maar dat bracht geen echte doorbraak. Zelfs het portretschilderen
(de meest praktische en direct aansprekende vorm van kunst) wist hij niet naar westers
model populair te maken. Typerend voor de kracht van de traditie zijn
muurschilderingen in Russische kloosters (bij voorbeeld in de Eliaskerk te Jaroslavl,
circa 1680) waarop complete taferelen zijn nagetekend uit de beroemde
‘Piscator-bijbel’, uitgegeven door Claes Jansz Visscher in Amsterdam. Met dien
verstande echter, dat de realistische vormen in ouderwetse stilering werden geperst
en het perspectief teniet werd gedaan: de figuren zijn niet plastisch meer, maar plat.
De belangstelling van Peter de Grote voor alles wat het Westen aan kunsten en
wetenschappen te bieden had, wordt graag ‘revolutionair’ genoemd. Hij had les gehad
van Hollandse leermeesters in mathematiek, rekenen en vestingbouwkunde. In 1697
was hij zogenaamd incognito naar Nederland gekomen om er de scheepsbouw onder
de knie te krijgen. Hij bestudeerde allerlei nuttige ambachten, zoals het boekdrukken
en prentmaken en hij probeerde ook de etskunst machtig te worden. Tijdens dit
verblijf, of bij zijn tweede bezoek in 1716/17, deed hij zijn eerste aankoop van
Hollandse schilderijen. Het waren geen Rembrandts of de razend populaire Leidse
fijnschilders waar zijn belangstelling toen naar uit ging, want hij keek eerst naar de
voorstelling: er moesten schepen op staan. Zo kocht hij van de nu vrijwel onbekende
Adriaan van der Salm het schilderij Schepen in de haven van Archangel. De pijnlijke
precisie waarmee Van der Salm de oorlogsbodems had getekend (het is een
zogenaamd ‘penschilderij’) moet hem belangrijker zijn voorgekomen dan de artistieke
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kwaliteit. Dit en een aantal andere zeegezichten waren bestemd voor de
zomerresidentie Monplaisir te Peterhof, het ‘Versailles’ van Sint-Petersburg.
Als kunstverzamelaar lijkt Tsaar Peter meer praktisch en impulsief dan artistiek
gemotiveerd. Over zijn houding tegenover kunst bestaat een smakelijke anekdote.
Toen hij in Londen bij John Evelyn logeerde, werd hij eens zó dronken dat hij zijn
pistolen leegschoot op de schilderijen. Maar in 1715/16 moest zijn zomerpaleis
gestoffeerd worden en daarom gaf hij zijn agenten in het Westen opdracht, uit te zien
naar geschikte kunstwerken. In Den Haag kochten zij drieënveertig schilderijen, 121
in Amsterdam en in Brussel 117 stuks, onder andere van Brueghel, Van Dyck, Van
Ostade, Rembrandt, Rubens, Steen en Wouwermans. Zo belandde een van Rembrandts
meest intrigerende bijbelstukken, David en Jonathan uit 1642, in Rusland. Het werd
op 13 mei 1716 op de veiling van de nalatenschap van Jan van Beuningen in
Amsterdam voor slechts tachtig gulden toegeslagen aan een zekere Osip Solovyov,
zodat het enkele maanden later opgehangen kon worden in Monplaisir. Deze
schilderijen behoren tot de talrijke werken van Nederlandse meesters uit de zestiende
tot en met de twintigste eeuw (van Geertgen tot Sint Jans tot Kees van Dongen), die
later terechtkwamen in Russische openbare collecties. Een selectie van zo'n 250
werken is nu afgebeeld en beschreven in een lijvige catalogus ‘Dutch painting in
Soviet Museums’, het enige tot dusver beschikbare overzicht dat buiten de USSR te
krijgen is. Het toont niet alleen wat in de Hermitage te Leningrad bewaard wordt,
maar ook wat in vijfentwintig andere, provinciale musea van Riga tot Kazan in de
Tartarenrepubliek en Irkoetsk in Oost-Siberië hangt.

Frans van Mieris de Oude: De ochtend van een jonge dame (Hermitage, Leningrad)

‘Petro primo, Catharina secunda’ staat gebeiteld onder Falconets portret van
Catharina de Grote, die in 1762 keizerin van Rusland was geworden. ‘Wat Peter
deed, kan Catharina ook’ blijkt achteraf een bescheiden omschrijving te zijn van haar
ondernemingen op (politiek en) artistiek gebied, die die van Peter in grandeur verre
overtroffen. Catharina kocht niet links en rechts wat schilderijen aan, maar wist de
hand te leggen op de belangrijkste Europese verzamelingen, die ze in hun geheel
kocht. Haar eerste grote slag waren de 225 vooral Vlaamse en Hollandse schilderijen
die ze in 1759 verwierf van de in financiële nood verkerende Berlijnse kunsthandelaar
Gotskowsky. Eigenlijk waren deze stukken bestemd geweest voor het paleis Sans
Souci van Frederik II van Pruisen, aan wie ze de pest had en die ze aldus een hak
wist te zetten. Zo belandden een portret van Frans Hals, Goltzius' monumentale Adam
en Eva en Doop van Christus en een drietal Rembrandts in Rusland. Of Catharina
een speciale voorkeur had voor Hollandse schilderijen, wordt uit deze politiek getinte
stunt allerminst duidelijk. Nederlandse en Vlaamse schilderijen (vooral op
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klein formaat) lagen toen goed in de markt, behalve in het thuisland. Daar prefereerde
men geschilderde behangsels als decoratie voor de deftige huizen en de kabinetstukken
verdwenen naar de zolder. De Hollandse koopmansgeest zorgde ervoor dat in de
achttiende en negentiende eeuw een ware uitverkoop werd gehouden van de
zeventiende-eeuwse meesters. De sovjetmusea hebben hier uiteindelijk ook van
geprofiteerd.
Catharina's smaak was waarschijnlijk aangepast aan de internationale trend. Net
als Peter bediende ze zich van artistieke adviseurs (onder wie niemand minder dan
Diderot), ze has tipgevers en liet contactpersonen optreden op interessante veilingen.
In 1766 kocht Dimitri Galitzin, haar ambassadeur in Parijs, een laat werk van
Rembrandt, De terugkeer van de verloren zoon. De prijs is niet bekend, maar die
moet aanzienlijk geweest zijn. Kort daarvoor was het verkocht voor 5.400 livres,
nadat het eerder op een veiling was opgehouden omdat het hoogste bod ‘slechts’
3.263 livres was geweest. Inmiddels was in 1764 de bouw van de Hermitage
(Winterpaleis) gestart en voor dit privé-museum van de keizerin moest in het groot
worden ingekocht. 1769 was voor haar een succesvol jaar: ze had een oorlog tegen
de Turken gewonnen en wist voor 18.000 roebel de verzameling van Graaf Heinrich
von Brühl in handen te krijgen - toen een van de rijkste privé-collecties in Europa.
Zo kreeg ze weer enkele Rembrandts in haar bezit en werken van Frans van Mieris,
Adriaen van Ostade en Gerard Terborch. Deze verzameling bevatte ook ruim duizend
tekeningen, die nu - samen met de 6000 (!) bladen die Galitzin een jaar eerder gekocht
had op de veiling Cobenzl in Brussel - de basis vormen van een van de belangrijkste
prentenkabinetten (Leningrad) ter wereld.

Ongenade
Een enkele maal werd de keizerin gedwarsboomd bij haar grootscheepse acties. Een
storm op de Oostzee was haar tegenspeler. In 1771 had zij in Amsterdam het ‘kabinet
van Gerrit Braamcamp’ (met een fraaie Gerard Dou) gekocht, maar het transport
leed onderweg schipbreuk, waarbij alle schilderijen verloren gingen. Maar Catharina
werd op dat moment alweer in beslag genomen door een veel grotere buit, de collectie
van Crozat in Parijs. Natuurlijk verwierf zij diens schilderijen, ondanks de
opschudding en protesten die dat veroorzaakte. In november 1772 arriveerden de
kratten met schilderijen in Leningrad, waaronder veel Italiaanse meesterwerken en
Rembrandts beroemde Danae. Zes jaar later was de openbare verontwaardiging nog
groter in Londen, toen de erfgenamen van Sir Robert Walpole zijn schilderijen van
de hand deden. Een stuk Britse geschiedenis was zo te grabbel gegooid, vond men,
en in het parlement werden vragen gesteld. Catharina gaf als commentaar dat ze de
Walpole-schilderijen nooit meer zou afstaan, ‘net zo min als een kat een muis laat
ontsnappen’.
Verzamelen bleek voor de keizerin op de eerste plaats een demonstratie van macht.
Zo deed het haar speciaal genoegen dat zij ‘vele verzamelaars groen van jaloezie’
had gemaakt bij de verwerving van de collectie Baudouin in 1782 (50.000 roebels,
negen Rembrandts!). Toen Catharina stierf in 1796, liet ze in totaal 3926 schilderijen
na. In de inleiding van Dutch Painting in Soviet Museums, geschreven door Yuri
Kuznetsov, een Russische kunsthistoricus van naam, wordt uiteraard de geschiedenis
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van het verzamelen in Rusland behandeld. Merkwaardig genoeg vat hij Catharina's
aandeel daarin samen in één zin en presteert het zelfs om daarbij haar naam weg te
laten uit het verhaal*. Hier moet sprake zijn van een bewust beleid: bij de gegevens
over de afzonderlijke schilderijen wordt bij voorbeeld wel vermeld: ‘Acquired by
Peter the Great’, maar bij Catharina's aanwinsten heet het: ‘Provenance: The Imperial
Hermitage’. Natuurlijk, Peter was een geboren Rus, zij slechts een Pruisische prinses,
die nu kennelijk in ongenade is gevallen.
Overigens kon de doorsnee-Rus nog tot 1800 van de schilderkunst niet veel meer
genoten hebben dan wat zijn vertrouwde ikonen hem boden. Pas in 1852 werden de
collecties van de Hermitage voor het publiek opengesteld. Inmiddels was het keizerlijk
hof niet de enige plaats waar kunst verzameld werd in het achttiende-,
negentiende-eeuwse Rusland, al gaf Catharina's collectie wel de toon aan. Naar haar
voorbeeld werden particuliere verzamelingen ingericht, waar nog wel eens stukken
van het tweede garnituur aangezien werden voor meesterwerken van grote
zeventiende-eeuwse schilders. De namen van deze collectionneurs passeren in
Kuznetsovs verhaal wél de revue.
Kon men in de vorige eeuw de Nederlandse schilderkunst vooral in Leningrad
bewonderen en ook wel in Moskou, zoals bij voorbeeld in het Roemiantsjev-museum
(sinds 1937 het Poesjkin-museum) - na de oktoberrevolutie werd het kunstbezit
democratisch verspreid over het hele land. Nationalisatie van particuliere
verzamelingen en reorganisatie van bestaande musea heeft ervoor gezorgd dat de
sovjetburger in Irkoetsk nu de Doomenkroning van Hendrick Terbrugghen kan
bezichtigen, in Saratov Matthias Stomers Aanbidding van de herders, in Odessa De
apostelen Lucas en Mattheus van Frans Hals en in Sebastopol De triomf van David
van Adriaen van de Venne. Je vraagt je af of bijbelse taferelen bij uitstek geschikt
geacht worden voor de provincie.
Dutch Painting in Soviet Museums bevat redelijke (vaak iets te rode)
kleurenreprodukties van deze werken en het boek geeft - soms voor het eerst afbeeldingen van zeldzame meesters (in geen enkel Nederlands museum vind je een
Herman van Aldewerelt of een Caspar Casteleyns), ook van tweederangs kunstenaars
of verkeerd toegeschreven werken. Veelal zijn het topstukken, historisch of
iconologisch interessante voorstellingen of zo maar aardige schilderijen, waarvan
een chauvinist het zonde mag vinden dat ze niet meer in Nederland zijn. Lucas van
Leydens altaarstuk De genezing van de blinde van Jericho, volgens Van Mander ‘het
uytnemenste / en schoonste dat van hem te sien is’, hangt nu in Leningrad - het kwam
mee met de Crozat-collectie. Daar hangen ook twee schutterstukken van Dirck Jacobsz
wat ontheemd. Als kunsthistorisch document van belang mag het Zelfportret van
Aert de Gelder beschouwd worden, waarop hij de Honderdguldenprent van Rembrandt
in zijn handen houdt als een hommage aan zijn leermeester. Voer voor iconologen
lijken taferelen van Jan van Bijlert(?), Jacob Gerritsz Cuyp en Pieter Quast. En steeds
vertederend ten slotte is Jacob Vrel, de zeventiende-eeuwse naïeve schilder die hier
ten onrechte zo onbekend is.
■

*

Mijn gegevens zijn vooral ontleend aan P. Descargues, The Hermitage, Londen 1967.
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Vertaald
Heinrich Böll
Bij Bert Bakker verscheen van Heinrich Böll Huis zonder vaders (vertaald door Jan
Blokker, 278 p. f 29,50). Haus ohne Hüter werd in 1954 door Böll geschreven.
Hoofdpersonen zijn de twee elfjarige jongens Martin en Heinrich, die het in het
troosteloze en verwoeste Duitsland van 1953 moeten zien te rooien. Het is een van
de bekendere romans van Böll. In 1968 was er bij Allert de Lange al een vertaling
van verschenen. Nu is er een nieuwe vertaling bij Bert Bakker.
Ook van Heinrich Böll verscheen bij Manteau De nalatenschap (vertaald door
Theodor Duquesnoy, 99 p. f16,90). In dit verhaal laat Böll twee soldaten aan het
Oostfront elkaar na de oorlog ontmoeten, waarbij ze herinneringen ophalen aan een
vermoorde compagniecommandant. Als de broer van de vermoorde in het spel komt,
wordt de verhouding tussen de drie mannen gecompliceerd. Böll schreef het verhaal
al in 1949. Nu is het voor het eerst gepubliceerd, tegelijkertijd in het Duits en in de
Nederlandse vertaling.

Simone Signoret
Bij De Arbeiderspers verscheen De volgende morgen lachte ze weer van Simone
Signoret (vertaald door Marianne Minier, 180 p. f29,50). Het zou beschouwd kunnen
worden als het tweede deel van haar autobiografie. Het eerste deel Nostalgie is ook
niet meer wat het was, veroorzaakte een grote opwinding in literair Parijs. Men
beweerde dat Signoret geen letter ervan zelf geschreven had. Dit tweede deel is daar
een reactie op. In een interview dat Ab van Ieperen in Vrij Nederland (15 januari
1977) met haar had, verklaarde Signoret over Nostalgie etc.: ‘Ik weet niet of dat boek
wel zo'n goed idee is, het is door de omstandigheden ontstaan. Het is begonnen met
een heel lang interview op de bandrecorder. Toen het was uitgewerkt op papier merkte
ik dat het onleesbaar was. (...) Daarom ben ik gaan zitten en zelf begonnen te schrijven
(...) Ik weet nu, wat er ook gebeurt, dat ik me nooit meer alleen zal voelen, dat ik het
schrijven altijd als toevlucht kan hebben.’

D.M. Thomas
Bij uitgeverij Villa, Bussum, verscheen van D.M. Thomas De fluitspeelster (vertaald
door Wim Dielemans, 211 p. f24,50). D.M. Thomas is vooral bekend geworden met
zijn in 1981 uitgekomen roman The White Hotel. Ton Anbeek en Dawn Foor schreven
over dat boek in de Boekenbijlage van 17 oktober 1981: ‘Men kan zeker bezwaren
tegen The White Hotel aanvoeren; toch kan het moeilijk ontkend worden dat Thomas
een intrigerend boek heeft geschreven waarin hij verschillende vormen van taalgebruik
afwisselt; met name de lyrische gedeelten aan het begin en eind van de roman zijn
buitengewoon meeslepend en soms ook heel ontroerend.’ De fluitspeelster gaat over
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een vrouw temidden van een groep kunstenaars in een stad die Sint Petersburg zou
kunnen zijn, ten tijde van elkaar steeds opvolgende regimes.

Roald Dahl
Bij uitgeverij Meulenhoff verscheen van Roald Dahl Ooit en te nimmer (vertaald
door Rob van der Veer, 184 p. f25, -). Deze roman van Dahl verscheen al in 1949.
Dahls gedetailleerde fantasie en zijn eigen belevenissen als Rafvliegenier in de
Tweede Wereldoorlog spelen in deze roman een rol. In een interview met Bibeb (VN
30 oktober 1982) sprak Dahl over zijn ervaringen bij de Raf: ‘Ik zelf werd neergehaald
in een Gladiator die ver in de Libische woestijn tussen de vijandelijke linies
neerstortte. Het vliegtuig vloog in brand, maar ik slaagde erin er uit te komen en
werd tenslotte gered en in veiligheid gebracht door onze eigen soldaten die in het
donker over het zand naar mij toekropen.’

Jocelyne François
Bij Feministische Uitgeverij Sara verscheen van Jocelyne François De geliefden
(vertaald door Marianne Storm, 167 p. f29, -). De dichteres Jocelyne François is in
Frankrijk een goede bekende.
Voor haar romans Joue-nous Espana uit 1980 ontving zij de Prix Femina. De
geliefden gaat over twee vrouwen in een liefdesrelatie, waarbij een van de vrouwen
verliefd wordt op een man, wat de verhouding tussen de drie onder druk zet. De
uiteindelijke keuze die gemaakt wordt, heeft alle drie de betrokkenen veranderd.

Laurence Stern
Bij uitgeverij Tabula verscheen van Laurence Stern Een sentimentele reis door
Frankrijk en Italië (vertaling en voorwoord door Frans Kellendonk, 130 p. f 32,50).
Een sentimentele reis verscheen in 1768, drie weken vóór het overlijden van de auteur
van het onvergetelijk geestige en grillige Tristam Shandy, dat volgens Dr. Samuel
Johnson de tijd niet zou doorstaan. Het lot leerde anders. Het publiek morde over de
lichtzinnigheid in Tristam Shandy en Sterne beloofde plechtig een kuis en ingetogen
reisverhaal te vertellen: A Sentimental Journey. Ook in dit boek echter kon Sterne
niet nalaten de lezer telkens beentje te lichten. Kellendonk schrijft in zijn voorwoord
dat dit de derde Nederlandse vertaling van de Reis is. ‘De vertaling van Geel is een
monument in de geschiedenis van het geschreven Nederlands, maar Sterne in het
Hollandsch van MDCCCXXXVII is anno MCMLXXXII een anachronisme.’ Reden
voor Kellendonk om het nog eens over te doen.

Jan Stavinoha
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Bij uitgeverij Querido verscheen van Jan Stavinoha de verhalenbundel Praagse
dixieland (vertaald door Ilja Veldman, 153 p. f27,50). Praagse dixieland bestaat uit
twaalf verhalen die alle als titel een maand van het jaar dragen. In deze bundel wordt
Praag opgeroepen, zoals het tussen alle bureaucratie door in het alledaagse leven
reilt en zeilt. Welvaart is er niet te vinden en toch slaan de mensen zich met
vindingrijkheid door het leven. In het verhaal ‘Juni, finale allegro con brio’ wil een
violist zijn vrouw verrassen met iets wat in Praag tot dan toe niet te krijg was: ‘Hij
draaide zich op zijn rug en dacht er met genoegen aan dat Bozenka vast en zeker de
eerste vrouw in Praag zou zijn die weggooislipjes zou gebruiken...’

August Strindberg
Bij uitgeverij De Bezige Bij verscheen van August Strindberg Naar Damaskus
(vertaald door Kars Woudstra, 217 p.) Naar aanleiding van het verschijnen van Het
verweer van een gek (Loeb) schreef Henri Wijsbek in de Boekenbijlage van 20 juni
1981: ‘Nadat Strindberg De rode kamer had geschreven in 1879, was zijn strijd tegen
de maatschappij behalve woester ook persoonlijker geworden.’ De drie delen Naar
Damascus, een toneelstuk dat drie avondvullende voorstellingen vergt, werd
geschreven tussen 1898 en 1901. Het gaat over de eeuwige zoektocht naar de zin
van het leven en het conflict tussen man en vrouw. Henri Wijsbek schreef naar
aanleiding van Het verweer van een gek hoe Strindberg zich met alle mogelijke
middelen probeerde te verzetten tegen een aantasting van het gezinsleven, door de
steeds verdergaande emancipatie van de vrouw, ingezet met de klaroenstoot van zijn
landgenoot Ibsen, die Nora. Een poppenhuis schreef.

Gershom Scholem
Bij uitgeverij Amphora Books verscheen van Gershom Scholem Van Berlijn naar
Jeruzalem (vertaald door Yge Foppema 173 p. f29,50). Het bevat de herinneringen
van Scholem aan zijn jeugd in het joodse milieu aan het begin van deze eeuw in
Duitsland, van zijn contacten met Walter Benjamin, Franz Rosenzweig, Zalman
Rubaschov en vooral Martin Buber, van wie hij veel invloed onderging. De
autobiografie vertelt de levensloop van een man die zich steeds meer bewust wordt
van zijn joodse afkomst, steeds meer betrokken raakt bij het zionisme - en uiteindelijk
in Jeruzalem belandt als docent kabbalistiek aan de universiteit van Jeruzalem.
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Wandelaar in de eigen omtrek
Het schimmenspel in de poëzie van Hans Tentije
Nachtwit door Hans Tentije Uitgever: De Harmonie, 49 p., f 16,90
Rein Bloem
Nog helderder dan in Hans Tentijes vorige bundels, Alles is er (1975) en Wat ze zei
(1978), komt in zijn derde bundel, Nachtwit, tot uiting waar het de dichter om
begonnen is: om het vasthouden, eerder dan vastleggen, van ongrijpbare momenten
door ze te omsluiten door de vorm.
Trefwoorden als omrankt, verdichten, omlijnen, silhouet, omtrek, schaduw, uitsparing
en nog veel meer wijzen daarop. Het zijn kaders met veel speelruimte waarin wat
gezien en gebeurd is over kan vloeien. Geen vaststaande kaders, maar beweeglijke
contouren. Het zwart-op-wit thema van veel moderne poëzie, door Bernlef in een
Raster-artikel terecht met fotografie in verband gebracht, maakt hier plaats voor.

Grijs op grijs
Niets ruimt 't veld, niets
te zien of 't is al verkeken - eindigt
ergens achter de schermen
van toevallige dille
de mist die dit uitdunt verdicht
tot haast lichtende schemer
hoe grondig smaakt 't niet
naar vochtige aarde, naar wat de wind anders
aandraagt, brengt 't 't terug tot
op meer dan ware grootte, hoogstens
deze krap bemeten plek
in zichzelf gekeerde verte, tijd
buiten zichzelf verzadigd spiegelbeeld, weer
de achterhaalde opening daarin, je eigen
adem die je de pas afsnijdt
dichter, dichterbij

Het sleutelwoord is hier mist, het flexibele natuurgebeuren dat alles aan het gezicht
onttrekt en de wandelaar pas op de plaats laat maken in zijn eigen, beperkte omtrek.
Op de voorzijde van de bundel staat een schitterende mistfoto van Eugène Atget, het
woord komt nog een aantal malen voor en sluit aan bij andere ijle, verstuivende
waterfenomenen als sneeuw en schuim. Meestal gaat het om vluchtige, en passant
opgedane, ontroerende waarnemingen, een enkele maal is de aanblik zo gruwelijk
dat er dichterlijk haast niets mee, laat staan iets aan te doen is. Net zoals in de eerste
bundel is het een paard in doodsnood dat voor deze gruwel moet opdraaien:
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Of 't hem voorgoed moet worden ingewreven
mag hij ondersteboven z'n leven, de damp ervan
met opengesperde neusgaten opsnuiven
opgetakeld aan al z'n poten tegelijk
tot vlak boven de grond, z 'n kop verder
dan weigerend achterover 't flitsen van 't villen witter weerspiegeld
in een steeds donkerder stroom
dweilt hij zichzelf bijna op
z'n vel naar twee kanten afgestroopt
tussen rompt en zoldering gespannen - vleugels
van een naakte schimmel
waren ze minder de zijne dan zou hij opstijgen
op de warmte van z'n eigen bloed

In Alles is er werd een paard in een haven aan boord gehesen, hier komt het
vleugellam in een abattoir van de grond. Het verliest in de werkelijkheid zijn
reikwijdte, wat nog als bij toeval onderstreept wordt in het gedicht December op de
bladzij ernaast, dat begint met Binnen de verloren reikwijdte.
Eerst dacht ik dat de laatste twee regels van 't Paard gemist zouden kunnen worden,
dat het beeld van de vermoorde Pegasus, ofwel poëzie die het antwoord op de
werkelijkheid schuldig moet blijven, zonder dat slotcommentaar toereikend zou zijn.
Nu twijfel ik daaraan, niet alleen om het vervolg in het gedicht December, maar ook
om de contrastwerking veel verder in de bundel:
Zoveel ijler, zoveel minder 't mijne
op dunnere bladen van de wind verstoven

Dat is het begin van de tweede afdeling van de bundel, de titelreeks Nachtwit. Minder
't mijne, dat betekent zich dichterlijk los kunnen maken van de werkelijkheid die
aldus zijn plaats van bestemming bereikt. Het beeld van het afgeslachte paard is niet
te verdrijven, het blijft als het ware hangen in de werkelijkheid.

Hans Tentije

Nachtwit (onder andere synoniem van mist, schuim of sneeuw) is meer dan een
reeks gedichten, één gedicht in een stroom van woorden en met een opengewerkte
typografie waarin op z'n minst twee verhalen in elkaar overvloeien: de speurtocht
naar een in het vage gehouden vrouwengestalte en een vrijage aan zee. Het eerste
motief (ik wachtte in Arles, maar zij was door naar Aigues-Mortes) doet in de verte
denken aan Hans ten Berges vertellende gedichten, maar nog meer aan Larrios of
Eind van het lied in Slauerhoffs Schuim en as. Deze laatste duikt trouwens op in de
bundel met een gedicht naar zijn naam waarin het citaat:
‘...voortdurend dacht ik aan dat wat ik had gezien.
Ik kon het niet verdrijven...’
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Tentije is in Nachtwit nog beter op dreef dan in de vergelijkbare titelreeks van Wat
ze zei. Hij slaagt erin een vorm te vinden voor zijn grootste preoccupatie: het
vergankelijke van het ene tijdstip na het andere plaats te laten maken voor het naast
elkaar voortbestaan van onuitwisbare indrukken. Het filosofische
nach-und-neben-einander wordt hier ongedwongen waargemaakt. De dichter, in de
eerste afdeling Schaduw van seringen de man in de mist die zijn eigen omtrek aftast,
is in Nachtwit, in dat schimmenspel met de vrouw en aan de zee, de schaduwloper
van zijn bestaan, van plek naar plek. Er zit heel veel lokatie, ruimte in de poëzie van
Tentije, die zich laat kennen als veruit de beste vertellende dichter die op het ogenblik
rondloopt. Het is verre van ondenkbaar dat hij zijn eersteling, een nooit gepubliceerde
roman, weer eens ter hand neemt en de weg van het poëtisch proza kiest. Nu al zit
er veel spanning en rek in het verhaal van de jacht op de Ene, dat via kleine en grote
golfslagen uitloopt in een bladloze spiegel alsof het een pagina was van Mallarmés
Un coup de dés. In het wit van de bladzij rekken woorden zich uit, gaan er bijna in
op, raken vrijwel tot stilstand, maar blijven bewegen, een suspense waar geen einde
aan komt. Een zweefstand, vorm van evenwicht:
‘'t dunste ijs van de zomer’.

Zei Mallarmé ook niet eens, midden in de zomer, op een snikhete dag: dit is het begin
van de winter? Ook de paradox van Tentije, de slotwoorden van zijn bundel, lijkt,
hoe vlietend dun verwoord, bestand tegen de tijd.
■
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De spannende jaren van de Saint-Exupéry
Brieven, fragmenten en getuigenissen van 1939 tot 1944
Antoine de Saint-Exupéry Écrits de guerre Voorwoord: Raymond Aron
Uitgever: Gallimard 640 p., f78,95
Ieme van der Poel
Toen in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, behoorde Antoine de Saint-Exupéry
(geboren 1900) tot de bekendste Franse schrijvers van zijn tijd. Zijn faam had hij,
net als Malraux, voor een aanzienlijk deel te danken aan zijn avontuurlijk leven. In
de jaren twintig kwam hij in dienst bij de vliegtuigmaatschappij Latécoère, die de
lijn Toulouse-Dakar-Buenos Aires onderhield. Tijdens zijn werk ontsnapte Saint-Ex,
zoals hij voor zijn vrienden heette, verschillende keren op het nippertje aan de dood.
Eenmaal stortte hij neer (in Guatemala), een andere keer strandde hij in de Lybische
woestijn, waar een bedoeïene hem het leven redde.
De maatschappij benoemde hem tot hoofd van Cap Juby, een basis ten zuiden van
Casablanca, waar de postvliegtuigjes van Latécoère, vóór de grote oversteek van de
Sahara, een tussenlanding maakten. Het gebeurde vrij vaak dat Saint-Ex vanuit deze
standplaats andere piloten te hulp moest komen. Meestal was een technisch
mankement de oorzaak van hun stranding, maar het kwam ook voor dat zij in handen
vielen van opstandelingen die (ook toen al) in Spaans Marokko actief waren.
Na Cap Juby volgde als standplaats Buenos Aires, waar Saint-Exupéry aan de
uitbreiding van het Argentijnse luchtpostnet werkte en veel vluchten maakte naar
het binnenland. Aan het einde van de jaren dertig duikt hij op in Spanje, om als
reporter voor een Franse krant een tijdlang in het Republikeinse kamp te verblijven.
Saint-Exupéry verwerkte zijn persoonlijke belevenissen in zijn boeken. In 1928
verscheen Courrier Sud, gevolgd door Vol de nuit (1931), waarmee hij in Frankrijk
zijn naam als schrijver vestigde. Terre des hommes (1939) werd een bestseller in
Amerika. Op verzoek van zijn Amerikaanse uitgever schreef hij Le petit prince
(1943), een kinderboek voor volwassenen, dat hij zelf illustreerde.
Het is achteraf bezien nogal verwonderlijk dat Saint-Exupéry geen romans schreef,
hoewel zijn leven daartoe stof in overvloed bood. Het avontuur vormt in zijn werk
de aanzet tot filosofische bespiegelingen, het roept vragen op die te maken hebben
met moraal en ethiek. Deze filosofische instelling is kenmerkend voor veel van
Saint-Exupéry's tijdgenoten. Gide in de eerste plaats - hij schreef slechts één roman
- en zeker ook Malraux. De traditie vindt een voortzetting bij Camus en Sartre. In
het midden van de jaren vijftig verschuift de aandacht van levensbeschouwelijke
problemen naar kwesties van vorm en taal. Deze tendens bestaat nog steeds, hoewel
het experiment niet langer het gezicht van de hedendaagse Franse literatuur bepaalt,
zoals vijftien jaar geleden. De geest van Voltaire valt eigenlijk maar bij één schrijver
te bespeuren: de uit Argentinië afkomstige Raphaël Pividal.

Gaullisten
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In de boeken van Saint-Exupéry keert steeds dezelfde vraag terug: wat is de waarde
van een mensenleven? Het is het probleem van de piloot, die zijn pionierswerk in
dienst van de mensheid vaak met zijn leven moet bekopen. De soldaat in Pilote de
guerre (1942), die op het punt staat een dorp in de as te leggen, staat voor hetzelfde
dilemma: ‘De betekenis van de dood moet opwegen tegen de dood zelf.’
Het gaat Saint-Exupéry niet alleen om het antwoord op de vraag. Het is zeker zo
belangrijk dat de vraag gesteld wordt, dat niemand zich als vanzelfsprekend het recht
toeëigent om over het leven van zijn medemensen te beslissen. Deze overtuiging
bracht Saint-Exupéry tijdens de Tweede Wereldoorlog in conflict met de Gaullisten.
Hij verweet hen, dat zij zich hoog en droog in Engeland, méér om Frankrijks politieke
toekomst bekommerden dan om het lot van hun landgenoten in bezet gebied. Door
deze consequente houding maakte Saint-Exupéry het zich zelf niet gemakkelijk. Hij
werd belasterd en tegengewerkt en raakte, ondanks zijn succes als schrijver, in een
steeds groter isolement. ‘Als ik word neergehaald, zou ik daar absoluut niet rouwig
om zijn,’ schrijft hij aan de vooravond van zijn dood. ‘De termietenstaat van de
toekomst maakt me bang.’ Op 31 juli 1944 keerde hij niet terug van een
verkenningsvlucht boven Zuid-Frankrijk. Waarschijnlijk werd zijn vliegtuig door
Duitse jagers onderschept in de buurt van Antibes. Het is verleidelijk om aan te
nemen, dat hij in de ‘Baai der Engelen’ verdween.

Antoine de Saint-Exupéry in 1942

Léon Werth
Het dikke boek met als titel Écrits de guerre (1939-1944) bevat brieven en fragmenten
(voor een deel nog niet eerder gepubliceerd), aangevuld met getuigenissen van
anderen (schrijvers, politici, militairen), waardoor een zeer indringend beeld van de
schrijver en zijn tijd ontstaat. Sommige van deze getuigen leven nog, zoals luitenant
Jean Israël, die voorkomt in Pilote de guerre. Aan het einde van de ‘drôle de guerre’,
kwam hij in Duitse krijgsgevangenschap terecht, wat hem als jood, ironisch genoeg,
voor erger behoedde. Nog steeds koestert hij het exemplaar van Pilote de guerre,
dat zijn moeder stiekem meezond in een voedselpakket en dat door het hele kamp
werd verslonden.
De geschiedenis van de Franse uitgave van Pilote de guerre geeft een aardig beeld
van het wonderlijke cultuurbeleid onder het nazi-bewind. In dit boek beschrijft
Saint-Ex de winter van 1940 toen hij, in afwachting van de Duitse inval, in het
Noordfranse Orconte gelegerd was. Gerhard Heller van de Propagandastaffel in
Parijs, die de Franse letteren een warm hart toedroeg, zag geen reden om een uitgave
te verhinderen. Gallimard kreeg het benodigde papier en al spoedig lag Pilote de
guerre in alle etalages. De kritiek was enthousiast (ook radio Vichy wijdde er een
lovende bespreking aan), behalve de Duitsgezinde pers die, onder leiding van een
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zekere Cousteau in Je suis partout, een ware hetze tegen Saint-Exupéry op touw
zette. De Parijse nazi-top raakte gealarmeerd en Heller werd ter verantwoording
geroepen. In 1943 verschijnt er in alle kranten een oproep aan de boekhandelaren
om het boek uit de verkoop te nemen. Niet lang daarna kwam er - illegaal - een
nieuwe druk in omloop. De kritiek van Cousteau geeft een goede indruk van de
overspannen retoriek waarvan de nazi's zich bedienden. Hij
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veroordeelt Pilote de guerre niet op grond van de inhoud, maar omdat de auteur
vriendschappen met joden onderhoudt. Eén van die joodse vrienden, op wie de
schrijver doelde, was de journalist Léon Werth, voor wie Saint-Exupéry zijn prachtige
Brief aan een gegijzelde (Lettre à un otage, 1943) schreef. Dit prozastuk, dat al eerder
in het verzameld werk scheen (uitg. Pléiade vormt de kern van de Ecrits de guerre.
Lettre à un otage opent met het weemoedige beeld van de stad Lissabon, versierd
en opgetuigd als een vorstin, om de oorlogsdreiging te bezweren. In Estoril ontmoet
de schrijver een Modiano-achtig gezelschap van scharrelaars en suspecte rijkaards,
die in doodse hotels vegeteren, uit liefde voor hun geld. Gekweld door sombere
gedachten, verschijnt hem ineens het beeld van de perfecte, zomerse dag, waarop hij
met Werth een glaasje aan de oever van de Saône dronk. Zijn portret van deze
dierbare, oudere vriend, die voor de speciale gelegenheid het verbod van zijn arts
naast zich neerlegt, is heel ontroerend. Twee onbekende schippers voegen zich als
vanzelfsprekend bij het gezelschap en al spoedig verandert het kleine terras in een
vesting, ‘die we tot elke prijs verdedigd hadden, waarvoor we achter onze mitrailleurs
hadden willen sterven, om dit geluksmoment, deze essentie te bewaren.’ Na de
capitulatie van Frankrijk in mei '40 reisde Saint-Exupéry naar Noord-Afrika om daar
de strijd voort te zetten. Tot zijn teleurstelling werd hij gedemobiliseerd. Van vechten
was geen sprake meer. De regering-Pétain probeerde al snel om de populaire
schrijver-vlieger aan haar zijde te krijgen. Saint-Exupéry weigerde en vertrok niet
zonder tegenzin naar Amerika.
Dank zij het succes van zijn literaire werk leidde hij een comfortabel leven, maar
in het milieu van de Franse emigranten voelde hij zich niet écht op zijn gemak. Hij
weigerde zich aan te sluiten bij de kring rond De Gaulle, zodat al spoedig het gerucht
de ronde deed dat hij zich door Vichy had laten lijmen. Wat hij de Gaullisten kwalijk
nam, was hun bedilzucht: ‘het is niet onze taak om Frankrijk te stichten, maar om
haar te dienen,’ eindigt hij zijn brief aan Léon Werth.
Zodra de geallieerden in Noord-Afrika zijn geland, maakt Saint-Exupéry plannen
om zich bij de strijdkrachten in Algiers te voegen. Hij ondervindt veel tegenwerking
bij de aanhangers van De Gaulle, maar uiteindelijk krijgt hij toestemming voor het
vertrek. In zijn bagage bevindt zich het eerste exemplaar van Le petit prince, dat
enkele weken later in New York verschijnt.
Over het klimaat in Algiers schrijft Maurice Guernier: ‘Wij waren opgetogen over
het verloop van de militaire operaties, maar het politieke gekonkel was voldoende
om onze stemming te bederven.’ De strijd ging tussen twee generaals, De Gaulle en
Giraud, van wie de laatste zich, tot Saint-Exupéry's teleurstelling, al snel gewonnen
gaf. Hij meldde zich aan om als piloot verkenningsvluchten boven Frankrijk uit te
voeren, maar hij werd afgekeurd. Zijn lichamelijke conditie liet, als gevolg van een
eerder vliegtuigongeluk, te wensen over en bovendien was hij te oud. ‘Ze denken
zeker dat ik met mijn lange witte baard in de stuurinrichting verstrikt zal raken,’
merkt hij bitter op. De sfeer in Algiers, ‘een soepterrien vol krabben’, raakt steeds
meer gespannen. Iedereen wantrouwt iedereen, brieven worden onderschept. Ook
Saint-Exupéry's verhouding met Gide bekoelt, omdat ze politiek gezien niet tot
hetzelfde kamp behoren. Ondanks zijn depresies en verbittering blijft hij actie voeren,
totdat hij ten slotte toch de lucht in mag. Zijn werk als oorlogsvlieger was ook in
letterlijke zin een vlucht. Alles was hem liever dan zijn dagen in Algiers te slijten.
Na Algiers krijgt Saint-Exupéry als standplaats Corsica. Zijn vrienden proberen hem
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voortdurend tot minder riskante werkzaamheden te bewegen, maar hij blijft vliegen
tot het einde. ‘Dit is het enige dat mij voldoening geeft,’ schrijft hij in een van zijn
laatste brieven.
Saint-Exupéry geniet in Nederland vooral bekendheid als ‘verplichte’ schrijver
op scholen, wat over het algemeen niet als een aanbeveling geldt. Le petit prince is,
ondanks de tekeningetjes, veel meer een boek voor oudere mensen dan voor pubers.
Het is te subtiel, te weemoedig ook, om in een warm en rommelig klaslokaal te lezen.
De Écrits de guerre vormen een uitstekende gelegenheid voor een hernieuwde
kennismaking met Saint-Ex. Het is spannend van begin tot eind.
■
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Arthur Koestler, displaced person, overal thuis
Hamiltons biografie over Koestlers middenperiode
Koestler, a biography door Iain Hamilton Uitgever: Secker & Warburg,
416 p., f64,70
Igor Cornelissen
Uit zijn geschriften en door de foto's en karikaturen die de laatste tien jaren van hem
zijn gemaakt, rees bij mij het beeld van een poolbeer op. Stevig op de voeten, alert
op een vijandige omgeving, krachtig en boordevol fysieke reserves. In de biografie
van Iain Hamilton staat een telegram dat hij uit Parijs aan zijn vrouw zond. Daarin
noemt hij zich een grote leeuw.
Nadat ik Hamiltons biografie had gelezen, kreeg ik een curieus boekje in handen,
kort na de oorlog uitgegeven door De Bezige Bij die hier Koestlers boeken in vertaling
uitbracht.
Het boekje, eigenlijk niet meer dan een brochure, bevatte de gesprekken die J.B.Th.
Spaan voor het Nieuw Utrechts Dagblad met de schrijver in Wales had gehad, waar
Koestler toen een schapenfarm dreef. Zijn jeugd, communistische activiteit, Spaanse
Burgeroorlog, de breuk met het stalinisme, de verhouding Amerika-Rusland - het
wordt in dat boekje allemaal aangestipt. Een aardige introductie van een schrijver
van wie in het Nederlands dan alleen nog maar Nacht in de middag, Dieven in de
nacht en De yogi en de volkscommissaris te verkrijgen zijn.
Als Spaan aan Koestler, die zich dan een onafhankelijk socialist noemt, vraagt op
welke morele grondslagen hij zijn opvattingen baseert is het antwoord: men houde
zich aan de Bergrede. Men moet goeddoen waar men kan, zonder om te zien, zonder
te vragen, alleen maar uit liefde tot de naaste. Koestler geeft dan een heel praktisch
voorbeeld. In de barre winter van 1946-1947 hadden de lammeren en schapen in
Wales veel te lijden! Er was geen voedsel. Kraaien vielen de jonge dieren, die half
bevroren op de verstarde weiden lagen aan en pikten ze de ogen uit. Ieder die nog
een warm plekje in huis had, heeft toen zoveel mogelijk lammeren in huis genomen
om ze te voeden en te verwarmen. Ook mevrouw Koestler. Dat was dan, tot de
simpelste vorm teruggebracht, Koestlers geloof: doe wat uw hand vindt om te doen,
doe goed waar ge kunt, en betrek zoveel mogelijk gelijkgezinden bij zo'n taak. Beer,
leeuw of lammetjes-redder. Zó komen we natuurlijk niet verder.

Zielevervalsing
Als er al van een tragiek bij Koestler sprake is - als want hij is ten slotte zeer
produktief geweest, hij is gedrukt, ruim vertaald en ook nog betaald - dan komt dat
omdat zijn naam toch vooral aan die ene roman Darkness at Noon, (Nacht in de
middag) wordt gekoppeld. Het is de magistrale copulatie van fiction en non-fiction
die in 1941 in Engeland verscheen en na de oorlog naar Europa uitwaaide. Koestler
gaf daarin zijn verklaring voor het raadsel waarom al die oude bolsjewieken tijdens
de Moskouse schijnprocessen door de knieën waren gegaan. Ze hadden schuld bekend
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aan de meest fantastische misdaden die ze niet eens hadden kunnen plegen. In
Rubashow schilderde Koestler de oude intellectuele revolutionair die zich schuldig
acht omdat hij zelf te lang meedraaide. Moreel schuldig. Hij had geen hand
uitgestoken toen tevoren zijn eigen ondergeschikten belasterd en gearresteerd werden.
Rubashow was al gebroken. Dan de partij nog maar een laatste dienst bewijzen. Bij
gebrek aan alternatief. De figuur Rubashow was opgetrokken uit de fysieke, morele
en politieke trekken van Boecharin, Radek en Trotski. Met dat boek haalde Koestler
zich de haat van de hele stalinistische beweging op de hals. Leugens, oordeelde Theun
de Vries toen de Nederlandse vertaling uitkwam. Leugens die ‘wortelen in de
zielevervalsing, die met het verraderschap gepaard gaat.’ De Nederlandse
communisten verklaarden het fonds van De Bezige Bij besmet.
Klanken uit een ver verleden?
Drie jaar geleden bracht de Sua een heruitgave van Nacht in de middag op de
markt. Uit een ingezonden stuk in de Groene bleek dat die herdruk niet ‘zo maar’
was gegaan. Twee studenten, die kennelijk bij het uiteindelijk positieve besluit
betrokken waren, onthulden dat bij de Sua-redactieraad en de Asva-beleidsraad (toen
blijkbaar onder sterke invloed van de CPN) grote weerstand bestond tegen de herdruk.
Die tegenstanders moesten wel erkennen dat in het boek een belangrijk probleem
aan de orde werd gesteld, de mening overheerste echter dat heruitgave van het boek
‘gevaarlijk was, omdat potentiële lezers niet geacht konden worden het boek op een
juiste (dat wil zeggen politiek verantwoorde) manier te lezen. Uitgave van het boek
zou rechts in de kaart spelen’.

Relevante informatie
Koestlers leven, in perioden ingedeeld, verdient minstens drie biografieën.

Arthur Koestler

De jaren 1905-1940 wanneer deze in Boedapest geboren gigant wordt gevormd.
Fervent zionist, aanhanger van de ultra Jabotinsky die door de socialistische zionisten
werd gezien als een militaire fascist. In 1926 vertrok Koestler naar Palestina. Daar
kreeg hij zijn eerste baan als journalist van het beroemde Ullstein-concern, dat in
Berlijn vier dagbladen uitgaf en verder nog tal van week- en maandbladen. Terug in
Europa meldt hij zich als lid van de KPD. Eigenlijk wil men hem niet. Hij zou beter
werk kunnen doen als neutraal, maar wel progressief burgerlijk journalist. Hij heeft
er ook geen bezwaar tegen om voor de communisten, voor Moskou dus, binnen het
Ullstein-concern te spioneren. Dat heette toen natuurlijk anders: voor ons relevante
informatie verzamelen.
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In juli 1932 heeft hij behalve een voorschot van drieduizend roebels een uitnodiging
van de Internationale Organisatie van Revolutionaire Schrijvers in de zak. Hij zal
een reportage in boekvorm schrijven over de nieuwe arbeidersstaat. De titel stond al
vast: Rusland gezien met burgerlijke ogen.
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Als hij het station Bahnhof am Zoo uitrijdt en zijn vriendin hem heeft nagewuifd,
voelt hij zich heel even een eenzame reiziger. ‘Toen raakte ik verdiept in een brochure
over de groei van de staalproduktie onder het Vijfjarenplan.’
Die Russische reis wordt een forse teleurstelling. Kou, licht dat steeds uitvalt en
honger. Koestler had geen honger, die had coupons voor de Intourist-hotels. Als
journalist begreep Koestler dat er fundamenteel iets fout zat. In de krant die hij in
Charkow las (hij had Russisch geleerd, zoals daarvoor Hebreeuws) werd maar steeds
gesproken over de plannen die vervuld waren, vaak zelfs ‘oververvuld’, maar er
stond geen letter in over de honger, de economische chaos, de tyfusepidemieën of
de ontvolking van het platteland. Altijd maar weer jongeren die lachend banieren
torsten. In een van zijn autobiografische boeken heeft Koestler zijn verlatenheid in
Asjkabad, de hoofdstad van Toerkmenistan, beschreven. Een hotel was er niet. De
GPOE verschafte hem een kamer in het plaatselijke huis van de vriendschap. Een
ongemakkelijk bed, wandluizen en de enorme stank van een overlopende plee vlakbij.
Wat deed hij daar in godsnaam in dat godverlaten Asjkabad, vroeg hij zich toen al
af.
Nu dan naar de biografie van Hamilton, die dit Toerkmenistanse uitstapje uit Koestlers
autobiografie plukte. Hamilton voegt iets toe, weggestopt in een voetnoot op pagina
371. Wanneer Koestler daar zo volkomen ontmoedigd in z'n smerige kluis ligt, hoort
hij uit een aangrenzend kamertje het lied My Yiddishe Momma, gezongen door Sophie
Tucker. Het blijkt dat de zwarte dichter Langston Hughes een plaatje aan het draaien
is. De Amerikaanse neger, vertelt Hamilton ons, heeft van die eerste ontmoeting met
Koestler een levendig en amusant verslag gegeven in een van diens boeken. Geen
sprake van dat Hamilton ons daaruit iets over deze kostelijke anekdote citeert.
Hamiltons biografie is een schoolvoorbeeld van gemiste kansen. Voor de hele
periode tot 1940 baseert hij zich volledig op wat Koestler daar zelf al over heeft
geschreven. De biograaf vergast ons wel op een lijst met zo'n tweehonderd namen
die hij allemaal bedankt voor hun medewerking maar de resultaten van al die
gesprekken of briefwisseling moeten wel veilig opgeborgen zitten in Hamiltons
brandkast.
In zijn recensie in The Guardian heeft Bernard Crick, die zelf een rijke biografie
over George Orwell schreef, Hamilton op die nalatigheid aangevallen. Waren
werkelijk alle vooroorlogse kameraden van Koestler verdwenen? En weet de heer
Hamilton niet dat de echte biograaf niet alleen het talent van een detective maar al
evenzeer een zekere achterdocht tegenover zijn voornaamste onderwerp moet
ontwikkelen?’

Middenperiode
Opmerkelijk genoeg heeft Koestler zelf aan het gordijn staan rukken toen hij vorig
jaar in de Sunday Times de bijgewerkte memoires van Claud Cockburn recenseerde.
Cockburn geldt in Groot-Brittannië als een character, een type. Hij verruilde in de
jaren dertig zijn comfortabele post als diplomatiek correspondent van The Times in
Europa en Amerika voor de heel wat nederiger post van chef-buitenland van de Daily
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Worker, het kleine communistische dagblad. Cockburn diende, net als Koestler, in
Spanje de zaak van de republikeinen en voerde er opdrachten van de communistische
partij uit. Cockburns herinneringen stonden Koestler al helemaal niet aan. Te beknopt,
te makkelijk. Was Cockburn nu wel of niet met spionage bezig in die tijd. Wat doet
het er toe, oordeelde Koestler na zoveel jaren. Trouwens, ging hij verder in de Sunday
Times, de lezer zou zelfs kunnen zeggen ‘wie was dat niet!’. Na zoveel jaren had
Cockburn wel met de billen bloot gekund. Niemand zou er immers meer door
getroffen kunnen worden.
Dat slaat alles nu precies op Koestler zelf, want bij Hamilton blijft diens rol als
ijverig werknemer van het Münzenberg Comintern-propaganda-apparaat uiterst vaag.
Het was niet zo'n wonder dat de Engelse immigratiedienst, de Engelse
veiligheidsdienst dus, in 1940 enige moeite had met deze vluchteling die
ternauwernood aan de oprukkende nazi's op het Continent wist te ontsnappen.
Hamilton concentreert zich vooral op Koestlers middenperiode, ruwweg de jaren
tussen 1940 en 1970 en daarover weet hij wel interessante en nieuwe feiten te melden.
Mede dank zij de brieven die hij mocht gebruiken van Koestlers derde vrouw,
Mammaine Paget, die ze aan haar zuster had geschreven.
Het zijn de jaren waarin Koestler volop politiek actief is (opnieuw Palestina, Israël,
het congres voor culturele vrijheid, actie tegen de doodstraf in Engeland) maar steeds
meer aangetrokken wordt tot oude liefde: de natuurwetenschappen, filosofie,
biochemie, mystiek en occultisme. Hij vond zich later ook belangrijker als filosoof
dan als romanschrijver. Een zeer interessante periode, die jaren tussen 1945-1955.
Koestler is een ex-communist, hij propageert in woord en geschrift een harde politiek
tegenover Rusland. Appeasement in welke vorm ook wijst hij af. Hij is kort na de
oorlog al een bekende persoonlijkheid. Van zijn Nacht in de middag worden 400.000
exemplaren in Frankrijk alleen al verkocht. De Franse communisten slaan terug,
proberen dat tenminste. Ze publiceren felle artikelen tegen hem met een plattegrond
van zijn Franse huis. ‘Daar worden de fascistische huurlingen opgeleid’. Een pijl op
de plattegrond geeft aan waar Koestler woont. Is hier niet sprake van een oproep aan
de militanten om Koestler even in elkaar te rammen?
Hamiltons beschrijving van die interessante middenperiode, vol met reizen, ruzies,
plannen, persconferenties, alcoholische veldtochten, vervelende diners (‘altijd dezelfde
mensen, altijd dezelfde verhalen’) en erotische uitstapjes, vormt een welkome correctie
op het beeld dat men van die periode zou kunnen hebben. In de verslechterende
houding tussen Oost en West, de groei van de Koude Oorlog dus, scheen het alsof
figuren als Koestler de wind mee hadden. Ze hadden en kregen het gelijk steeds meer
aan hun kant. Vooral na Praag 1948, de communistische machtsovername in
Tsjechoslowakije, brokkelde de aanhang van de communisten overal af, al bleven
het in Frankrijk en Italië dan massapartijen.

Anti-anti
Koestler was (en is) een te onafhankelijke figuur om in wiens wind dan ook
meegeblazen te worden. Als hij in 1948 een uitnodiging krijgt om in de VS een aantal
lezingen te houden, is hij recht voor zijn raap. Hij is anti-communist, zonder twijfel,
maar hij is ook een anti-anti-communist. Hij weet dat de simpele aanpak van de
volgevreten aculturele Amerikaanse middenstanders niet zal werken. Interessant is
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zijn zeer korte notitie na een gesprek met Bill Donovan, in de oorlog hoofd van de
Amerikaanse geheime Dienst, na 1945 inspirator van de CIA: ‘Discussed need for
psychological warfare. First-rate brain.’ Mij is niet duidelijk of Koestler bedoelt
dat hij die Donovan een first-rate-brain vindt of dat hij meent dat er een hele goede
kop voor dat werk, het bestrijden van de Kominform-propaganda, nodig is.
Anti-anti-communist. Daar bedoelt Koestler mee dat hij in de heksenjacht in Amerika
tegen schrijvers en andere intellectuelen die verdacht werden van linkse sympathieën
(Chaplin en vele anderen) niets ziet. Dat was een primitieve aanpak die averechts
zou werken. Men moest Amerika grijs en grauw kunnen noemen. En dat deed hij
ook. Een land dat zijn eigen zwarte burgers slecht behandelde, moest zorgvuldig zijn
en voorzichtig in de keuze van haar middelen. Uiteindelijk gold voor Koestler toch:
die grijze, grauwe samenleving was heilig vergeleken met de zwarte sovjet-russische
maatschappij. Er bestond geen wit tegenover zwart. Hier hield iedere diepzinnige
filosofie op. De overwinning van het oosterse totalitarisme zou onherroepelijk het
einde van onze beschaving betekenen. ‘De keus voor ons is louter die tussen een
grijze schemering en een totale duisternis. Maar vraagt u de vluchtelingen maar die
er, met gevaar voor eigen leven, in zijn geslaagd van achter het IJzeren Gordijn naar
onze grijze democratie te ontsnappen, of die keuze de moeite waard is om voor te
vechten. Zij weten het. U weet het niet.’
Hij richtte zich tot de linksen in Amerika. Tot uiterst rechts had hij niets te zeggen:
‘wij hebben geen gemeenschappelijke taal.’
Niet zo vreemd misschien dat de twee politiemannen, die hem als lijfwachten
waren toegewezen, Koestler na afloop vroegen of zijn lezing nu pro- of
anticommunistisch was geweest.

Met boeken
Amerika ergerde hem. Zijn meeste gesprekspartners wisten niets van Europa, laat
staan van de ingewikkelde toestand in het Midden-Oosten. Na een lunch met een
hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken (waarschijnlijk een
CIA-man) noteerde Koestler in zijn dagboek: ‘Weet nergens iets van; brandt van
verlangen naar heksenjacht op ministerie. Hem verteld dat röntgenstralen niet laten
zien wat er in een kinderkoppie omgaat, maar dat slechts een paar vage meelopers
bereid zijn werkelijk hun land te verraden.’
In zijn kruistocht tegen Stalin en diens Goelag met miljoenen gevangenen - hoe lang
vóór Solzjenitsyn - was Koestler niet kinderachtig. Hij gaf er zijn tijd en zijn geld
aan. Nacht in de middag liep in toneelbewerking op Broadway maanden-
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lang met groot succes. Meer dan veertigduizend dollar geeft Koestler van de opbrengst
aan het Comité voor culturele vrijheid. Dat Comité moet een intellectueel, als het
kan een linkse, antwoord geven op de communistische dreiging. Koestler is streng
bij de vraag wie wel en wie niet toe te laten. Sartre en Thomas Mann mogen er niet
bij. Die zijn te halfslachtig als het om de kernvraag gaat.
Hamilton meent dat er in die jaren van de Koude Oorlog een ‘epidemie van morele
slapte’ waarde door de intellectuele gemeenschap van het Westen.
Wat ze nu praktisch deden, die schrijvers à la Koestler?
In the Collected Essays van George Orwell staat daar een heel concrete brief over:
20 september 1947. Orwell schrijft aan Koestler dat hij een Oekraïense vluchteling
heeft leren kennen die vraagt of ze van Koestler werk mogen vertalen (‘zonder
betaling uiteraard’) dat dan verspreid zal worden onder de Oekraïense D.P.'s, toen
een bekende afkorting voor Displaced Persons. Orwell schrijft hem dat ‘ze’ al een
goed gedrukte vertaling hebben gemaakt van zijn Animal Farm. ‘Ik ben ervan
overtuigd,’ schrijft Orwell, ‘dat we deze mensen zoveel mogelijk moeten helpen en
sinds 1945 beweer ik al dat de D.P.'s een eindeloze mogelijkheid zijn om de muur
tussen Rusland en het Westen af te breken.’ Niet met de Wapenen der Barbaren dus,
maar met boeken. Er is geen twijfel aan dat Koestler ja heeft gezegd.

Gerhard Eisler
In 1950 was Koestler in Berlijn om daar ‘op de drempel van de Sovjet-unie’ de
publieke opinie te mobiliseren zonder, dat moet erbij, het idee van de eerste nucleaire
aanval op Rusland te propageren zoals een korte tijd Bertrand Russell had gedaan.
Koestler had toen hij aankwam al gehoord dat de voornaamste propagandist van
de Oostduitsers Gerhard Eisler (broer van Hans de componist) hem en zijn
geestverwanten Amerikaanse politiespionnen en literaire apen had genoemd. Toen
Koestler via een interview met de Berlijnse radio de kans kreeg even in plat-Berlijns
de andere kant toe te spreken reageerde hij direct op die uitspraken van Eisler. Als
die mensen dat soort taal gebruiken, betekende het dat ze bang waren. Een goed
teken. ‘Luister je misschien toevallig, Gerhard? Weet je nog dat we samen in het
concentratiekamp Le Vernet zaten in Frankrijk, in 1940? We droegen strontemmers
van en naar de latrines en je vroeg me wat ik zou doen als we vrij zouden zijn. Ik
heb toen gezegd: “Ik zal bij het leger gaan om tegen het nationaal-socialisme te
vechten.” Je hebt me toen in mijn gezicht uitgelachen en gezegd: “Je bent een
hopeloze kleinburgerlijke romanticus.” Ik neem maar aan dat je je mening opnieuw
hebt veranderd, en ik zal ook nog een keer omzwaaien. Maar wat je over ons hebt
gezegd, laat zien dat jullie nog steeds beven, jullie arme honden, zodra het woord
“vrijheid” wordt uitgesproken.’
In 1944 had Michael Foot, toen zeer links en nog lang geen politiek leider van de
Labour Partij, Koestler de grootste buitenlandse schrijver genoemd ‘die ons sinds
Joseph Conrad de eer heeft gedaan in het Engels te schrijven’.
Koestler heeft jaren geaarzeld waar hij nu definitief zou gaan wonen: Engeland,
Frankrijk of Amerika. Hij heeft overal een huis gehad soms in twee landen tegelijk.
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Dat het hem financieel goed ging, blijkt wel uit het feit dat hij van plan was zijn
Franse tuinman en kokkin mee naar Amerika te nemen. Daar heeft hij ook gewoond.
Uit Hamiltons biografie valt op te maken dat hij het leven in Amerika toch allemaal
te plat vond. Zijn Engelse vrouw zal ook wel heimwee gehad hebben. Koestler zelf
noemde zich wel een rootless cosmopolitican. Rootless? Onzin, hij was en bleef een
Middeneuropeër en verengelste ondanks zijn dikke accent toch makkelijker dan dat
hij zich thuis voelde in de buurt van Washington. De Engelsen spraken en spreken
over hun eigen land en over dat andere, het Continent. Maar Engeland lag daar wel
dichtbij. Politiek en zeker cultureel hoort Londen bij Europa.
In 1951 schrijft Koestler aan zijn Mamaine al dat Amerika hem geen land lijkt om
als schrijver te wonen. Kort na de oorlog, als hij op zijn schapenfokkerij in Wales
zit, is Koestler al een soort goeroe geworden voor hen ‘wier ogen waren geopend
voor de werkelijke aard van het oosterse totalitarisme’. Zijn huis wordt een soort
intellectuele kibboets met veel gepraat (en dus ook gezwets) over filosofie, politiek,
wetenschap, psychologie en wat al niet.

Drie biografieën
In 1954 heeft Koestler genoeg van de politieke schrijverij. Hij heeft het gevoel dat
hij daar nu alles over geschreven en gezegd heeft wat de moeite waard is. Hij wil
terugkeren tot een paar liefdes uit zijn jongere jaren: de geschiedenis en de filosofie
van de wetenschap. Het zou nog een paar jaar duren voordat hij naar India en Japan
af reist om daar indrukken op te doen voor zijn plan tot een allesomvattende filosofie
te komen. Hij interviewt er ‘heiligen’ en geleerden en schrijft er honderden vellen
vol met zorgvuldig gedetailleerde notities. Zou het Oosten een antwoord hebben op
onze onontwarbare problemen? De reacties op deze nieuwe karavaantochten van
Koestler waren zeer tegenstrijdig. De schrijver zelf bleek ook met gemengde gevoelens
teruggekeerd. Hij kwam uit Japan en India enigszins gedesillusioneerd terug. Zijn
plek was Europa, en dat zou het blijven.
De laatste periode van Koestlers leven, ruwweg sinds 1965 wordt door Hamilton
nauwelijks behandeld. In het voorwoord had hij ons al gewaarschuwd. Dat nieuwere
deel in het oeuvre - het mystieke, al is dat te beknopt geformuleerd - sprak Hamilton
niet aan. Hij voelt zich niet competent voor een oordeel. Zo blijft in de hele
levensbeschrijving eigenlijk alleen die middenperiode over.
Ik schreef aan het begin van dit stuk dat een gigant als Koestler zeker drie
biografieën verdient, het liefst verdeeld over drie biografen. Er valt nog meer te
bedenken. Daar is het onderwerp Koestler en de joden, inclusief dus het zionisme
en Palestina/Israël. Het is een onderwerp dat bij Hamilton wel ter sprake komt maar
dat hij beslist niet aankan. Een biograaf zou kort en helder de situatie in Palestina
moeten beschrijven voordat zijn held daar aankomt. Hamilton doet dat niet en is ook
uiterst warrig over Koestlers verhouding tot het moderne zionisme en het resultaat
daarvan: Israël. Koestlers vroege ontmoetingen met Begin (die dan de leider is van
een militante, zo men wil terroristische, tak van de anti-Britse zionisten) en met Tedd
Kollek, in 1944-1945 een van de leiders van de joodse geheime dienst, worden
fragmentarisch omschreven.
Nog een onderwerp dat Hamilton wel aanstipt op diverse momenten maar niet mijn voorkeur! - in een kort hoofdstukje behandelt en analyseert: Koestler en de
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vrouwen. Wanneer ik korte verhoudingen en forse flirtations niet meetel, is deze
‘hedonist’ (Hamiltons karakteristiek) nu aan zijn vierde levensgezellin toe.
Over de derde, Mamaine, het mooie meisje uit de Engelse hoge kringen, worden
we nog het uitvoerigst ingelicht. Mamaine wilde kinderen. Koestler niet. Hij zou een
slechte vader zijn. Zijn boeken waren zijn kinderen, en Mamaine moest maar zorgen
dat die goed ter wereld kwamen en ze verder koesteren.
Uiteindelijk gaan ze uit elkaar. Na een catastrofale avond met veel dronkenschap
en agressiviteit van de zijde van Koestler, schreef Mamaine; ‘Er is geen twijfel aan,
zoals we allebei gezegd hebben, dat we stapelgek op elkaar zijn en dat we elkaar
wanhopig zouden missen. Maar vecht ik niet een hopeloze slag tegen de
ontmenselijking?’ Een interessante oprisping van een vrouw die zo lang samenleefde
met de schrijverfilosoof die zelf zo bezorgd is over de waarde van het individu dat
opgeofferd dreigt te worden.
■
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Het plezier van de schaamte
Patrick Kearney's geschiedenis van de erotische literatuur
A History of Erotic Literature door Patrick J. Kearney Uitgever:
Macmillan, 192 p., f69,80 Importeur: Nilsson & Lamm
Ed Schilders
In het volumineuze dagboek dat Samuel Pepys tussen 1660 en 1669 bijhield, staat
op 13 januari 1668 dat Pepys zijn boekhandelaar bezoekt en daar een Frans boek
ziet, L'Ecole des Filles, waarvan hij zich afvraagt of het niet iets is dat zijn vrouw
kan vertalen. ‘Maar toen ik het vluchtig doorlas,’ schrijft hij ontzet, ‘bleek het het
meest obscene, het vunzigste boek te zijn dat ik ooit onder ogen kreeg... zodat ik me
schaamde het te lezen.’
Mevrouw Pepys heeft het dus nooit mogen vertalen, maar meneer zelf heeft het
wel degelijk gelezen. Op 9 februari heeft hij zijn schaamte van vorige maand
voldoende overwonnen om een exemplaar te kopen en het te lezen om zich zelf te
verdiepen ‘in de slechtheid van de wereld’. 's Avonds, na een flink glas wijn, neemt
hij het mee naar zijn kamer, leest het uit (it did hazer my prick para stand all the
while), en doet dan twee dingen die kenmerkend zijn voor de wijze waarop met
erotische literatuur is en wordt omgesprongen: hij masturbeert en verbrandt daarna
het boek.
Verbranding en zelfbevrediging mogen als uitingen van waardering twee uitersten
zijn, ze worden voorafgegaan door een en dezelfde psychologische motivering. Of
het resultaat nu schaamte met betrekking tot de grammatica van het seksuele leven
is, of een sensuele opwinding met betrekking tot de poëtica ervan, beide
gemoedstoestanden zijn het resultaat van een eenzijdige benadering: die van onderaf,
gefixeerd op die delen van de anatomie waarmee het inderdaad gedaan wordt, maar
niet beleefd en gevoeld. Ik begrijp dat de schrijvers van erotische literatuur die
eenzijdigheid in de meeste gevallen zelf benadrukken. De aaneenschakeling van in
hevigheid toenemende tableaux, dient de overrompeling van ons schaamtegevoel,
veroorzaakt, in essentie, slechts één soort genot: het genieten van schaamteloosheid.
Dat is vooral duidelijk in de modernste eroto- en pornografie, zodat we na de inzet
van de seksuele revolutie de eerlijkste en mooiste voorbeelden van geslachtsverkeer
niet meer in de literatuur moeten zoeken die op voorhand zinnelijk bedoeld is, niet
in die romans en verhalen die ons schaamtegevoel proberen te verbrijzelen om het
te vervangen door een pervers genot in de schaamteloosheid van anderen - een
emotioneel voyeurisme, maar in ‘gewone’ romans waar het seksuele leven onderdeel
is van het emotionele leven in de breedste betekenis.
Een moderne top drie van prachtige literaire copulaties zou er bij voorbeeld zo
uitzien: 1. De rituele nacht van David en Jade in Scott Spencers Endless Love: 2. De
incestueuze marathon van John en Franny in John Irvings Hotel New Hampshire; 3.
De verkrachting van Tamar, in Dan Jacobsons gelijknamige roman.

Oude erotica
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Vroeger, vóór die seksuele revolutie, die voor het grootste deel een commerciële
revolutie is, was dat anders. Toen was het aan schrijvers ten strengste verboden de
broek op papier uit te doen, en zoals Gerrit Krol al eens dichtte, ‘Tot elkaar ingaan,
/ ook al is men van verschillend geslacht, / met een broek aan is niet mogelijk.’
Gelukkig bestond er toen een ondergronds circuit van onzedig drukwerk, en hoewel
de geslachtsdaad daarin natuurlijk op de allereerste plaats kwam, had het toch ook
dimensies die oude erotica de moeite van het lezen en bestuderen nog steeds waard
maken.

Over die dimensies hieronder meer. Eerst moet gezegd worden dat het behalve aan
de schrijver ook aan de lezer ligt of opwindend bedoelde literatuur meer te bieden
heeft dan uitsluitend opwinding. Zelf ga ik ervan uit dat ieder boek of verhaal
onvermijdelijk meer herbergt of verraadt dan, in dit geval, het kietelen van bepaalde
zenuwen en de bloedstuwing. Zelfs de humorloze, krampachtige en emotieloze
pornografie die de inhoud vormt van gespecialiseerde, zogenaamd bevrijdende
tijdschriftjes, bewijst minstens één ding meer dan de vaardigheid om opwinding te
veroorzaken: dat de moderne beleving van erotiek en seksualiteit niet zelden
humorloos, krampachtig en emotieloos is. Een inventaris van dit soort slaapkamerpulp
zou een aantal hoogst merkwaardige ‘seksueel-revolutionaire’ preoccupaties aan het
licht brengen.

Titelpagina's uit A History of Erotic Literature
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Er is, er moet meer zijn dan de armzalige dualiteit van schaamte en zelfbevrediging.
Was dat niet het geval, dan is het onwaarschijnlijk dat erotische literatuur eeuwenlang
door de censor achtervolgd geweest zou zijn. Dat het ‘vunzigheid’ is wat in boeken
als L'Ecole des Filles gedrukt staat, staat immers voor velen zozeer vast dat het
nutteloos is erop in te gaan. Het is echter niet zo maar vunzig of slecht, zoals bij
voorbeeld vloeken of iemand doden ook altijd slecht geweest is, het is een slechtheid
waarvan men aanneemt dat die besmettelijk is.
De belangrijkste troef van de censor is altijd het idee van de imitatio geweest: dat
datgene wat men lezend tot zich neemt, zich inderdaad (via het ruggemerg) een
vernietigende weg naar de geest baant, zodat het individu zich noodzakelijk aan de
beschreven handelingen gaat overgeven. De Samuel Pepys's aller tijden zijn daarvan
de lichtende, zij het milde voorbeelden. Mild, want van masturberen werd je weliswaar
niet goed, maar er lagen ernstiger gevaren te wachten om nagevolgd te worden. Toen
de uitgevers van L'Ecole des Filles in 1655 in Parijs in staat van beschuldiging werden
gesteld, luidde de aanklacht dat het boek ‘tegen de eer van God, van de kerk, en ten
stelligste tegen de goede christelijke zeden en leer’ was. De straf was in
overeenstemming met het opruiende karakter, de bedreiging van de status quo. Een
van de uitgevers werd in Parijs bij verstek opgehangen, het boek werd onder de galg
verbrand. Was er toen al een guillotine geweest, het boek zou ongetwijfeld in zijn
plaats onder de valbijl gegaan zijn om verticaal versnipperd te worden zoals men
dat in Rusland doet; horizontale versnijding zou immers leesbare zinnen kunnen
achterlaten. De geschiedenis van deze naargeestigheid is nooit volledig geschreven.
Het is de vraag of dat mogelijk is, gezien de omvang ervan en de vele dwaalsporen
waarmee de
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publikaties door hun makers werden uitgerust om censor en puritein te misleiden.
Patrick Kearney verzorgde twee jaar geleden de bibliografie van de verzameling
erotica in de Private Case, het boudoir van de British Museum Library. Zijn nieuwste
werk, A history of erotic literature, is een beperkte maar geslaagde poging om de
bibliografische geschiedenis van de interessantste Engelse en Franse erotica te
vertellen buiten het enigszins begrensde kader van één collectie, en in een vorm die
voor velen beter leesbaar zal zijn dan de vorm van de pure bibliografie.
Het mooiste van dit boek is de onzekerheid die er bestaat met betrekking tot een
enorme hoeveelheid feiten. Van tientallen van de besproken boeken is niet met
zekerheid vast te stellen door wie ze geschreven werden. Ook voor het
uitgeversaandeel presenteren zich zeer regelmatig meerdere kandidaten en niet zelden
is ook de plaats van uitgave vervalst. Het gebruik van pseudoniemen en valse imprints
diende uiteraard de misleiding van de oppositie, zodat onze nieuwsgierigheid naar
dergelijke feiten ruim gecompenseerd wordt door het besef dat ieder hooit ontraadseld
pseudoniem ook betekent dat de auteur of uitgever uit de greep van de justitie konden
blijven.
Wat betreft de boeken zelf ligt dat minder voor de hand. Vele eerste edities zijn
ondanks hun populariteit totaal verdwenen - een depressingly recurrent fact, volgens
Kearney - waardoor tekstonderzoekers en lezers zich met latere herdrukken moeten
behelpen. Binnen de reguliere literatuurgeschiedenis is dat in de regel geen probleem,
maar hier gaat het om clandestien schrijven en uitgeven. Boeken zijn dan vogelvrij
en piratenedities waarin de originele tekst verminderd, vermeerderd of opnieuw
gearrangeerd werd, zijn geen zeldzaamheid. De werkelijke inhoud van een werk laat
zich zodoende vaak moeilijk, zo niet onmogelijk vaststellen.
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Een goed voorbeeld van die gang van zaken is de geschiedenis van het boek dat
zowel bekend staat onder de latere titel L'Académie des Dames als onder de namen
van de twee hoofdpersonen, Tullia en Ottavia. Men neemt aan dat de eerste editie
in 1660 verscheen. De oorspronkelijke titel was toen Aloisiae Sigeae Toletanae
Satyra Sotadica de arcanis Amoris et Veneris, of: ‘De Sotadische satire over de
geheime liefdes en lusten van Luisa Sigea uit Toledo.’ Dat de auteur van het boek
de gerespecteerde Franse historicus Nicolas Chorier was, is pas in 1739 bekend
geworden. Tot die tijd is het werk op de titelpagina's van de vele edities op naam
gezet van Ioannis Meursius, de Leidse professor Jan de Meurs die de Spaanse tekst
van Luisa in het Latijn vertaald zou hebben.
Latijnse tekst en de status van De Meurs hebben de dialogen over het seksuele
leven van Tullia en Ottavia beter dan andere werken voor de censuur behoed, maar
niet voor de piraat. Alleen al in de Private Case staan vijfendertig edities op de plank.
Vreemd genoeg bevindt zich daaronder wel een origineel van de eerste editie in het
Frans - Kearney geeft drie mogelijke vertalers en drie mogelijke plaatsen waar die
vertaling gedrukt zou kunnen zijn - maar geen exemplaren van de vroegste Engelse
vertalingen. Dat die er geweest zijn, blijkt uit de teksten van de processen die erover
gevoerd werden in 1684, 1688 en 1707.
De omvang van de edities varieert van achtenveertig tot vierhonderd pagina's.
Oorspronkelijk bestond L'Académie uit drie dialogen. In de loop der jaren werden
dat er steeds meer tot er in 1678 ten slotte zeven waren in een editie die in Amsterdam
gedrukt werd. Een oude Nederlandse vertaling van de eerste vijf dialogen werd in
1977 herdrukt als onderdeel van Leonard de Vries' lui in elkaar gegooide Venus'
lusthof. Een van de merkwaardigste vormen van piraterij die door Kearney
gesignaleerd worden is The Delights of Venus, een anonieme omzetting van een deel
van Choriers werk in dichtvorm, gepubliceerd in 1709. Precies honderd jaar later
moest een zekere Edmund Rich zich wegens een herdruk van die verzen voor de
rechter verantwoorden.

Seksuele kleptomanie
A history of erotic art is bijna tweehonderd grote pagina's vol van dergelijke met
gevoel voor humor beschreven geschiedenissen, van Sodom in de late zeventiende
eeuw tot Histoire de l'Oeil van Georges Bataille in 1928. Alle beruchte werken en
auteurs - Cleland, Sade, Nerciat, Walter en Mirabeau - zijn aanwezig, maar terecht
beperkt Kearney zich in zulke gevallen regelmatig om voor minder bekend materiaal
plaats te maken.
Wat er nu precies bewaard gebleven is in andere dan bibliografische of
literair-historische termen, daarover laat Kearney zich helaas te weinig uit. Natuurlijk,
het is niet zijn bedoeling geweest de werken als socio-, psycho-, of zelfs seksuoloog
te onderzoeken, maar met name in zijn behandeling van omstreden auteurs als Sade
en Restif de la Bretonne's Anti-Justine houdt hij zich zelf opvallend op de achtergrond.
Ander materiaal, zoals het ten onrechte aan de Earl of Rochester toegeschreven
toneelstuk Sodom, een politieke satire met Koning Bolloxinion (een voorvader van
Jarry's Ubu Roi), Koningin Cuntigratia en hofdame Fuckadilla, of antiklerikale werken
als L'Histoire de Dom B., krijgen nauwelijks aandacht waar ze van wezenlijk belang
zijn: als politieke satire, als laster van Rome. Want dat blijkt er bewaard te zijn
gebleven, niet de tableaux vivants in den vleze die je ook op de, overigens heel

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

aardige prenten kunt zien. Op het leerboek van de Karna Sutra is al eeuwenlang geen
aanhangsel geschreven. Het gaat hier om merkwaardige ideologietjes als die van
Sade; om erotomanie als ideaal; om majesteitsverkrachting en de haat voor de
zwartrok.
Kearney beschrijft wat er verloren ging, wat er bewaard is gebleven en vooral hoe
het bewaard kon worden. Wie wil weten waarom het verdwijnen moest, zal elders
te lezen moeten gaan. Bij Roger Thompson, bij voorkeur, die aan de hand van erotica
het seksuele, maar ook het politiek-seksuele klimaat van de zeventiende eeuw in
Engeland onderzocht. Zijn boek, Unfit for Modes Ears (1979, Macmillan) bewijst
hoeveel een goed lezer driehonderd jaar later nog kan ontdekken omtrent de
systematisch verzwegen ideeën over voorlichting, huwelijk en prostitutie, maar ook
over seksualiteit in relatie tot het geloof, de aristocratie en de geneeskunst. Over al
die ideeën en gevoelens dus die zich ergens tussen schaamte en zelfbevrediging
bevinden.
In onze tijd, waarin de seksuele kleptomanie - ook wel de behoefte aan partnerruil
genoemd - verheven is tot het hoogst bereikbare in seksuele vrijheid, en waarin
schaamte het enige taboe schijnt te zijn, in zo'n tijd hebben erotica en pornografica
veel van die extra dimensies verloren, werden ze louter schaamteloosheid. De
Kearneys van de toekomst zullen hun positie radicaal moeten wijzigen om zich bezig
te houden met het tegengestelde van clandestien schrijven en uitgeven: de
commerciële exploitatie, seksualiteit als multinationale opwinding.
Ik betreur die vrijheid uiteraard niet, maar het stemt tot enige somberheid dat de
vrijheid om erotische literatuur te schrijven en te publiceren het vrijwel onmiddellijke
einde betekend heeft van de humor, de satire en het antimaatschappelijke karakter
dat in zoveel oude erotica aanwezig is.
■
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Literatuurwetenschap na de crisis
Oversteegen laat de Grote Theorie vallen
Beperkingen: Methodologische recepten en andere vooronderstellingn en
vooroordelen in de moderne literatuurwetenschap door J.J. Oversteegen
Uitgever: Hes, Utrecht f30, Voetstappen van WFH. Essays over Conserve, De tranen der acacia's, De
god Denkbaar, Denkbaar de god, Mandarijnen op zwavelzuur, Het
sadistisch universum door J.J. Oversteegen Uitgever: Hes, Utrecht f19,50
Ton Anbeek
J.J. Oversteegen kreeg voor het eerst enige bekendheid toen hij zich in de jaren zestig
ontwikkelde tot de meest uitdagende theoreticus van het tijdschrift Marlyn. Hij
verdedigde toen onder meer de stelling dat men op basis van een grondige tekstanalyse
kan komen tot een controleerbaar waardeoordeel over een literair werk. Zijn
uitgangspunten werden vervolgens fel bestreden door Gomperts in zijn oratie De
twee wegen van de kritiek.
In 1969 publiceerde Oversteegen zijn monumentale proefschrift Vorm of vent, een
indrukwekkend overzicht van denkbeelden over literatuur in het interbellum. Niet
lang daarna volgde het hoogleraarschap, eerst in Amsterdam (neerlandistiek), daarna
Utrecht (theoretische literatuurwetenschap). En toen werd het wat stil. Het heeft
velen verbaasd dat een zo polemische geest als Oversteegen zich nauwelijks mengde
in de methodendiscussies die zijn vak verscheurden. Soms werd er wel eens iets
gepubliceerd, maar dat droeg dan altijd nadrukkelijk het stempel ‘voorlopig’. Pas
nu, eind '82, is dan het boek verschenen waarin we zijn visie op het vak kunnen lezen.

Midlife crisis
In het ‘Woord vooraf’ schemert iets door van een ‘midlife crisis’. De auteur vertelt
dat hij in 1975 een boek vrijwel afhad. Maar door een plotselinge weerzin gedreven
gooide hij deze ‘ijverige studie’ in de prullenmand en begon opnieuw. Ik vind het
ene prachtige, romantische anekdote, die bewijst dat Oversteegen ondanks alle
getheoretiseer zijn liefde voor literaire trucs niet verloren heeft.
Beperkingen is een programmatische titel. De laatste tien jaar heeft de theoretische
literatuurwetenschap veel aan prestige verloren: het vak zelf verkeert in een diepe
midlife crisis. Oversteegen wijst op het grote probleem: ‘de breed opgezette
voorstellen van moderne theoretici zijn vaak ingenieus, maar meestal leveren zij
magere resultaten op buiten de theorievorming zelf.’ Dat is nog heel vriendelijk
geformuleerd. Al die gewichtige voorstellen uit de jaren zestig en zeventig, ze hebben
vrijwel niets aan werkelijk vruchtbare suggesties opgeleverd. Een figuur als Teun
van Dijk, die jarenlang de literatuuronderzoekers met onbruikbare theorieën heeft
opgezadeld, liet uiteindelijk geen enkele blijvende bijdrage tot enig vak achter. Een
ongelukkig gevolg van deze theoretiseringsmanie was de vervreemding tussen de
theoretici die alles wat eerder gebeurd was als ‘onwetenschappelijk’ afdeden enerzijds,
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en de onderzoekers ‘in het veld’ anderzijds. Het sympathieke van Oversteegens boek
is dat het die twee groepen weer dichter bij elkaar wil brengen; vandaar dat hij van
het begin af aan een bescheidener toon aanslaat: de titel Beperkingen wijst al in die
richting. (Iemand als Van Dijk heeft zijn vak intussen uitgebreid van de literatuur
naar ‘teksten in het algemeen’.)
In het eerste hoofdstuk rekent hij al af met het najagen van dé theorie die alle
andere overbodig zou maken: ‘En zo blijft één, alle literaire teksten of processen
omvattende literatuurtheorie, veler grote droom van een paar decennia geleden, nog
steeds: een droom.’ Wat doet de literatuur-theoreticus dan wel? Er is niet één theorie,
zegt Oversteegen; in plaats daarvan kan met wel een aantal literatuuropvattingen
(LO's) onderscheiden. Zo'n LO is een ‘geheel van denkbeelden van een persoon of
een groep personen over aard en funktie van de literatuur’. De kardinale vraag is dan
of een dergelijke LO nog iets te maken heeft met het begrip ‘theorie’ zoals dat bij
voorbeeld in de natuurwetenschappen wordt geformuleerd. Oversteegen aarzelt op
dit punt; uiteindelijk probeert hij zijn LO's in verband te brengen met wat Popper
noemde: een ‘zoeklicht-theorie’, en daarmee kan hij ze nog enige officiële status
geven. Het is een opvatting die Oversteegen overneemt van Mooij (die overigens in
het laatste hoofdstuk van zijn recente boek Idee en verbeelding nog iets gedurfdere
ideeën presenteert).

Historische bepaaldheid
In het tweede hoofdstuk van Beperkingen probeert Oversteegen tot een preciesere
omschrijving van zijn centrale begrip ‘literatuuropvatting’ te komen. Hij geeft aan
hoe een nieuw type literatuur vaak een nieuwe kritiek oproept, en hoe die nieuwe
kritische ideeën kunnen leiden tot andere wetenschappelijke theorieën over literatuur
- een nieuwe LO dus. Er bestaat daarom meestal een nauwe band tussen een nieuwe
literatuur die doorbreekt en de onderzoekers die zo'n doorbraak een theoretische
fundering proberen te geven (het klassieke voorbeeld: de Russische Futuristische
poëzie en de Formalisten die, geïnspireerd door de verrassende praktijk van deze
dichters, tot revolutionaire theorieën over literair taalgebruik kwamen). Een
literatuuropvatting is dus veelal verbonden met een literaire praktijk, en daarmee
historisch bepaald. Oversteegen laat dan zien hoe men stromingen zoals het
symbolisme, expressionisme, naturalisme als literatuuropvattingen kan beschrijven
en met elkaar in verband brengen. Dit gedeelte van zijn hoofdstuk vertoont zekere
overeenkomsten met een voorstel tot indeling van poëtica's dat onlangs door Sötemann
(in de huldebundel Forster) is ontwikkeld. Beide voorstellen (dat van Oversteegen
en Sötemann) zijn, voor zover ik kan zien, onafhankelijk van elkaar ontworpen; het
betekent mijns inziens dat hier blijkbaar een vruchtbaar terrein is ontdekt.
Het derde hoofdstuk gaat over fictionaliteit. Hierin toont Oversteegen aan (als ik
hem goed begrepen heb; de stof is nogal taai), dat fictionaliteit een begrip is dat
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gebonden is aan bepaalde lezers/lezersgroepen. Neem bij voorbeeld het ‘Woord
vooraf’ in Oversteegens boek: ik vat de mededeling over weggegooide manuscripten
op als een Reviaanse mystificatie; maar anderen zullen dit stukje ‘bekentenisliteratuur’
ongetwijfeld serieus nemen en er de uiting van een verscheurd theoreticus in zien.
Kortom: iets ‘fictioneel’ vinden is van lezersgroepen afhankelijk, en dus is het ook
een historisch bepaald begrip.
Het zelfde geldt voor de genres die Oversteegen in het volgende hoofdstuk
bespreekt. Hij laat aan de hand van het aforisme en het sonnet zien dat het niet
mogelijk is die begrippen een ‘boventijdelijke’ inhoud te geven. Wat een aforisme
is, moet steeds weer in een bepaalde literaire context worden bepaald. Het laatste
hoofdstuk gaat over het interpreteren; hier rekent Oversteegen voorgoed af met een
andere poging neopositivistische methodologie met literatuuronderzoek te verbinden:
de opvatting van de interpretatie-als-hypothese.

Hoofdthema's
Wanneer men de hele studie Beperkingen overziet, vallen twee dingen op.
Het is in de eerste plaats het boek van een literatuuronderzoeker die zich bevrijdt
uit de ban van het neopositivisme. De steun die men zoekt bij Poppers
‘zoeklicht-theorie’ lijkt mij een laatste opflikkering van de verkrampte pogingen om
literatuuronderzoek in verband te brengen met een wetenschapsfilosofie waarin
verklaren en voorspellen centraal staat. Misschien, als Oversteegen wat gewacht had
en ook dit boek in zijn al of niet fictieve prullemand had gegooid, zou
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hij ook dat laatste restje van de jaren zeventig-mode overboord hebben gegooid. En
dan zou hij meteen begonnen zijn met het uitgangspunt dat hij als volgt formuleert:
‘laten zien wat er in de praktijk gebeurt en gebeurd is; hoe er samenhang tussen de
literatuurwetenschappelijke activiteiten kan worden aangebracht; welke werkwijzen
tot bruikbare resultaten leiden en waarom.’
Steeds weer is Oversteegens conclusie: een boventijdelijke theorie, boventijdelijke
concepten bestaan niet; men moet een literatuuropvatting en literaire termen plaatsen
in een bepaalde tijd. Akkoord, maar dan blijft er een eigenaardig probleem: welke
onderzoekers zijn nu het best in staat bepaalde literatuuropvattingen te beschrijven?
Oversteegen zelf deed het in zijn proefschrift Vorm of Vent, en dat was het produkt
van een neerlandicus. Men kan ook nagaan hoe een bepaalde literatuuropvatting, bij
voorbeeld die van het symbolisme, tot uiting komt in verschillende landen als
Frankrijk, Duitsland, Nederland, enzovoort: van oudsher het werk van de
Vergelijkende Literatuurwetenschap (een vak dat door de expansie van de
Theoretische Literatuurwetenschap in Nederland bijna van de universiteiten
verdrongen is). Met andere woorden: als de theoretici hun jacht op de Grote Theorie
opgeven, wie heeft er dan nog behoefte aan Theoretische Literatuurwetenschap als
apart vak? Heeft Oversteegen in zijn zo veel bescheidener boek niet zijn hele vak
weggerelativeerd?

Taalgebruik
Het laatste hoofdstuk heet, zoals het hoort: ‘Konklusie’. Verbazingwekkend is dat
het hier maar ten dele om een samenvatting gaat. Helemaal op het eind stort
Oversteegen zich op het waardeoordeel. Heel wat intelligente geleerden hebben over
dat penibele probleem het hoofd (en ook de nek) gebroken. Oversteegen probeert in
vijf bladzijden een paar verlossende uitspraken te doen met als gevolg dat het betoog
flodderig wordt: het lijkt of de drukker voor de deur stond te wachten. Dit is misschien
de plaats om iets te zeggen over het taalgebruik van Oversteegen. Ik denk dat alleen
een practical joker op Sinterklaasavond Beperkingen in de schoen van Karel van het
Reve zou stoppen. Het boek staat vol met al die vreselijke woorden waarmee de
TLW (theoretische literatuurwetenschap) zich dik maakt: ‘prealabel’, ‘kompatibel’,
zelfs: ‘genuïne’. Gelukkig beseft Oversteegen zelf de dorheid van dit soort proza en
daarom probeert hij het wat op te fleuren met grapjes. Ongelukkig genoeg ben ik
nog nooit iemand tegengekomen die de grollen van Oversteegen leuk vond. Maar
misschien ga ik met de verkeerde mensen om.
Beperkingen is een belangrijk boek omdat het zo duidelijk een overgangsfase in
de literatuurwetenschap illustreert: van zuivere theorie naar meer historisch onderzoek.
Het laat ook zien hoe Oversteegen zelf is geëvolueerd van apodictisch criticus naar
voorzichtig-manoeuvrerend geleerde type-Mooij - al komt soms nog even de
kwajongen uit de Merlyn-tijd om de hoek kijken.

Het Hermans-boek
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Voetstappen van WFH is een verzameling opstellen over Hermans die Oversteegen
al eerder had gepubliceerd (over Het behouden huis, De god Denkbaar, Mandarijnen
en Het sadistisch universum, Conserve, en De tranen der acacia's; het laatste artikel
is nieuw, maar gebaseerd op oudere aantekeningen). Hij laat deze stukken nu vrijwel
ongewijzigd herdrukken.
Zo'n herdruk is best zinvol. Het arVervolg op pag. 67
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Wereldkampioen schrijven
De menselijke komedie in de verhalen van V.S. Pritchett
Collected Stories door V.S. Pritchett Uitgever: Random House, 520 p.,
f63,60 Importeur: Van Ditmar
The Turn of the Years door V.S. Pritchett Met houtsneden van Reynolds
Stone Uitgever: Random House, 48 p., f32,75 Importeur: Van Ditmar
Het skelet en andere verhalen door V.S. Pritchett Vertaling Marijke Emeis
Uitgever: Hollandia Literair, 252 p., f24,50
Anthony Paul
Hemingway mag in zijn jongensdromen Flaubert knock-out hebben willen slaan en
‘Dr. Tolstoi’ in zes ronden een paar flinke rechtsen hebben willen geven, maar in
het echt bestaat er niet zo iets als een wereldkampioenschap schrijven voor
zwaargewichten. Dat blijkt wel uit de geschiedenis van de Nobelprijs voor literatuur.
De Nobelprijs is uiteraard gebaseerd op het idee dat er wel zwaargewicht-schrijvers
van wereldklasse zijn: wie naar de titel dingt moet niet alleen erg goed zijn (meer
kunnen en mogen we van een schrijver niet vragen) maar bovendien Belangrijk.
Nabokov, die ‘belangrijke’ schrijvers als Galsworthy en Pasternak graag op de hak
nam, was een typerend voorbeeld van een eminent auteur die de titel nooit zou halen,
maar, als woorden al iets betekenen, een klasse beter dan Solzjenitsyn (Nobelprijs
1970), zoals James Joyce (geen Nobelprijs) een klasse beter was dan Sinclair Lewis
(Nobelprijs 1930) of Galsworthy (Nobelprijs 1932). Enfin, er valt ongetwijfeld een
lang, droog en misschien zelfs ietsje belangrijk artikel over de Nobelprijs te schrijven,
maar laten we het er voorlopig maar op houden dat literaire prijzen onzin zijn en
grote internationale prijzen onzin in het kwadraat. De Nobelpijs voor literatuur 1953
ging tenslotte naar Winston Churchill. Maar men blijft hem serieus nemen; er zijn
zelfs schrijvers die hem serieus nemen. De belangrijke schrijver - al was het alleen
maar omdat hij dat zelf vindt - V.S. Naipaul ligt, heb ik begrepen, 's nachts wakker
omdat hij maar niet kan begrijpen waarom de Zweden hem nog geen keurstempel
hebben gegeven. Van de Engelse schrijver V.S. Pritchett kun je je niet voorstellen
dat hij zich ook maar een seconde zou afvragen waarom hij waarschijnlijk nooit
wereldkampioen schrijven zal worden - en dat is een van zijn vele aantrekkelijke
kanten.

Onbekend
Maar Pritchetts confrères zwaaien hem de hoogste lof toe. Op de flap van zijn
Collected Stories staan verschillende indrukwekkende citaten, waaronder een van
Frank Kermode, die zegt: ‘Hij is zo duidelijk verreweg de beste nog levende Engelse
schrijver, dat het nauwelijks meer gezegd hoeft te worden.’ Die uitspraak heeft iets
van een Nobelprijs: er blijven een paar interessante vragen in de lucht hangen. Je
kunt je afvragen of er een ‘beste schrijver’ is, zoals er op een gegeven moment iemand
is die het snelst loopt of het hoogst springt. Maar als er een is, heeft Kermode gelijk.
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Toch klinkt de naam Pritchett vele Nederlanders waarschijnlijk onbekend in de oren:
er is weinig van hem vertaald en er zijn minstens tien nog levende Engelse schrijvers
die grotere internationale faam genieten. Dat komt waarschijnlijk deels doordat
Pritchett zich specialiseert in de ‘terloopse’ kunst van het schrijven van korte verhalen
en het al even bescheiden essay; en deels doordat hij nooit direct over grote algemene
problemen schrijft, maar het buitengewone, de magische mogelijkheden van
doodgewone mensenlevens blootlegt. Hij wijdt zich aan het concrete en individuele
en generaliseert of moraliseert nooit; hij is geen Anthony Burgess die de Apocalyps
of een Graham Greene die de ijdelheid der aardse dingen verkondigt. Maar met zijn
verhalen voor je, vijftig jaar volwassen werk, zie je dat ze onder andere een
geschiedenis van de Engelsen in de twintigste eeuw vertellen.

V.S. Pritchett

De dikke, toch echt niet zuinige bundel Collected Stories bevat slechts een keuze
uit het werk dat Pritchett de afgelopen vijftig jaar heeft gepubliceerd, maar genoeg
om een tijd mee zoet te zijn en kennis te maken met een hele zwerm individuen:
predikers, weekendfietsers uit de jaren dertig, Londense arbeiders uit de jaren veertig,
industriëlen, clubleden, drinkers en geheelonthouders, verliefden en betweters.
Pritchett kent de menselijke eigenaardigheden; hij is bij voorbeeld bijzonder goed
in vreemde religies (zijn ouders waren Cristian Scientists): The Saint is een zonnig
verhaal over iemand die zijn geloof verliest. En hij is goed in liefde, werk en financiële
manoeuvres. Hij wordt, net als Balzac, geboeid door de manier waarop mensen hun
brood verdienen en is in staat om de bijbehorende werksfeer zo luchtig maar raak te
schetsen alsof hij dertig jaar in het vak had gezeten, als vertegenwoordiger (Sence
of Humour) of handelaar in antiek (The Camberwell Beauty).
Steeds weer brengt Pritchett met zijn rake, soepele zinnen een merkwaardig figuur
tot leven. Het is vaak een ondergeschikt personage, dat zo indringend beschreven
wordt dat hij, net als een van Dickens' onbeteugelbare bijfiguren, het verhaal dreigt
te overwoekeren en uit zijn evenwicht dreigt te brengen.
‘He had the curly, shining black hair of a sick gypsy, and the lines of a charmer
all over his face. His smiles quickly ended in a sudden, stern twitching of his left
cheek and eye, like the crack of a whip, which delighted the women.
... Duggie... is lazily well-made, a bufferish fellow in his late fifties, his drooping
grey moustache is affable... His nose is just a touch bottled, which gives him the
gentlemanly air of an old club servant, or rather of being not one man but a whole
club, uttering impressions of this and that. Out of this club his private face will
appear... in the middle of one of his long sentences. It is the stare of a man in a brief
state of shock who has found himself suspended over a hole that has opened at his
feet.
Met plaatsen en steden doet hij hetzelfde (ook in reisbeschrijvingen is hij erg
sterk): London was cabbaged with greenery. It sprouted in bunches (...) at the
awkward turnings that made the streets look rheumatic (...) Brilliant traffic (...)
suddenly whirling round bends and then dawdling in short disorderly processions
like an assortment of funerals (...) at the Tube, papers and cigarette litter blowing,
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in the churchyards women pushing prams. The place was a fate, a blunder of small
hopes and admired defeats...

Torretjes
Wat stopt hij er veel in; wat een plezier beleeft hij aan de wereld en
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wat heeft hij een rijkdom aan ervaringen om uit te putten! In het laatste voorbeeld
heeft hij veel meer gestopt dan de meeste schrijvers op dat punt van het verhaal nodig
gevonden zouden hebben. Pritchetts verhalen hebben vaak iets van een propvolle
boodschappentas: als je ze uitpakt, ligt de hele kamer vol. Zijn verhalen lenen zich
niet voor samenvatting: iedere zin heeft betekenis en zelfs de overvloed aan schijnbaar
irrelevante details draagt bij tot het totaalbeeld. Er zijn verhalen over een
driehoeksconflict tussen een winkelier, een gierige, rijke dame die onder de rekening
probeert uit te komen en haar echtgenoot; over de verhouding tussen twee trotse,
vernederde mensen, een blinde advocaat en zijn secretaresse, die een ontsierende
geboortevlek heeft - er komt ook een gebedsgenezer aan te pas -; over een jongeman
in het Parijs van ongeveer 1920, die in de leerhandel zit en ontmaagd wordt. Pritchetts
lievelingsverhaal is, volgens eigen zeggen, When My Girl Comes Home (dat ook in
de bundel Het skelet en andere verhalen voorkomt), over een meisje dat na de oorlog
in Londen terugkomt; haar familie en buren denken dat Hilda vier jaar in een
concentratiekamp van de Jappen heeft gezeten, maar ze komt beladen met dure
koffers en exotische belevenissen op Hincham Road terug; ze draagt nylons en haar
opgemaakte wenkbrauwen zien eruit ‘als ten stel torretjes die zich met opgeheven
staartje op haar voorhoofd genesteld hebben.’ Ze heeft twee of drie, inmiddels
overleden, echtgenoten gehad, van wie er één een Jap was, dus ze was helemaal niet
in een concentratiekamp maar ‘okido’.
Familie en buren proberen met de grootste moeite het verschil tussen de Hilda die
ze verwacht hadden en de echte te overbruggen; aan het eind verdwijnt ze in een
zwerm ongelooflijk Amerikaanse vriendjes. Het verhaal is een accurate parabel van
Engeland aan het eind van de jaren veertig en roept door zijn rijkdom aan details die
periode weer levendig in de herinnering. Pritchett laat zijn verhalen meestal op die
manier eindigen: ze vallen niet met een klik in het slot, maar openen zich, alsof het
verhaal wordt teruggeven aan de wereld waaraan het ontleend is. Pritchett is allerminst
een deterministisch schrijver.
Hij laat het heel vaak aan zijn figuren over om zich zelf door middel van dialogen
en verhalen te presenteren. Hij luistert scherp naar de toon waarop iets wordt gezegd
en is, als goed Engels schrijver, een expert op het gebied van class. Maar hoewel hij
blind de weg kent in het web van klasseverschillen, gebruikt hij zijn kennis, in
tegenstelling tot sommige andere experts, nooit om iemand bewust te kleineren: hij
is vrij van snobisme en laat zijn figuren ook vrijelijk een maatschappelijke identiteit
zoeken.

Iets magisch
Pritchett is ongetwijfeld een realist, maar zijn kennis en virtuoze beheersing van
realistische oppervlakte-details staan in dienst van een zo tolerante en optimistische
levensvisie dat het geheel iets magisch krijgt. Zijn verhalen zijn nooit tragisch; en
er komen wel veel zondaren in voor, maar geen door en door slechte figuren.
Puriteinen, idealisten en wereldverbeteraars bekijkt hij met enig wantrouwen, maar
over het algemeen vindt hij mensen boeiend en vertederend. De manier waarop
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verschillende mensen zich ontplooien en hun eigen leven tot iets bijzonders maken,
is zijn centrale thema. Hij schrijft prachtig over verliefde mensen en weet vooral het
adembenemende ontluiken van fysieke hartstocht voelbaar weer te geven.
Maar een geschiedenis van de Engelsen in deze eeuw moet haast wel wat somber
aflopen, en dat doet deze prachtige opeenvolging van verhalen ook. Tea with Mrs
Bittell speelt in een Londen waar geweld en anarchie op de loer liggen; een oudere
vrouw (een van Pritchetts religieuze excentriekelingen) wordt in haar eigen flat door
een gemene jongeman die ze ten onrechte vertrouwde, uiteindelijk geterroriseerd.
En in het essay As Old as the Century (wat hij is) werpt Pritchett een voor zijn doen
zeer koele blik op de wereld om hem heen. Hij betreurt het gezagsverlies van het
geschreven woord, de daaruit voortvloeiende verarming van het populaire
spraakgebruik, het barbaarse jargon en de pretenties van de moderne
wetenschappelijke kritiek; hij heeft het over: ‘the horrible state of our civilization.
It seems to be breaking up and returning to the bloody world of Shakespeare's
Histories which we thought we thought we had outgrown.’ Maar aan het eind spreekt
hij warm over hartstochtelijke liefde en gelach, en sceptisch over de serene kalmte
die met de ouderdom schijnt te moeten komen.
As Old as the Century geeft een hartverwarmende, wijze en geestige terugblik;
het is een prachtig boekje met een serie houtsneden van wijlen Reynolds Stone, een
vriend van Pritchett, wiens werk ook zeer Engels en altijd verrukkelijk is.
■
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Hebben wij problemen? Zijn wij overstuur?
Marijke Höweler, een talent voor het melodrama
Van geluk gesproken door Marijke Höweler Uitgever: De Arbeiderspers,
220 p., f29,50
Diny Schouten
In Marijke Höwelers kwaadaardige komedie Van geluk geproken gaat het met de
meeste dramatische personages niet zo erg goed. Zo heeft bij voorbeeld Leo de
Zeeuw, hoogleraar in een wetenschap die voor de lezer schimmig blijft, buitengewoon
de pest aan zijn werk.
We treffen hem aan, slechtgehumeurd en bezig kou te vatten, op de campus van zijn
Buitenveldertse universiteit - ‘ooit voorgesteld als een paradijselijk oord vol
loofbomen en fonteinen waarin door wederzijdse bevruchting van natuur en
wetenschap kennis zou bloeien en liefde zou heersen’ - maar het tocht er tussen de
betonnen gebouwen en golfplaten keten vol liederlijke aanplakbiljetten en geparkeerde
vrachtwagens. ‘Nog dichter trok hij zijn feestelijke zomerjasje om zich heen toen hij
de plaats naderde waarachter hij de kernreactor wist. Deze leek gesymboliseerd
door een metaalachtig wapen dat van futuristische visie getuigde, althans, zo had
Leo het kunstwerk steeds opgevat. Ten onrechte overigens, want - zo had hij laatst
van een van zijn medewerkers gehoord - het kunstwerk scheen de hoop, óf het
menselijk lijden uit te drukken, dat zou hij nog eens navragen.’
Van geluk gesproken schept een overeenkomstig interpretatieprobleem. Op de
voorkant van het boek staat een dame met een wat voddige lap voor haar gezicht,
maar ze kan er met één oog onderuit kijken. Fortuna had een blinddoek om, zoveel
is me wel duidelijk, maar wat moet ik denken van het vogeltje in haar hand, dat niet
zo'n erg gezonde indruk maakt? ‘Vleugellam’ heet het kunstwerk, het is zo'n
onbehaaglijk neo-realistisch schilderij dat allerlei unheimliches suggereert (de hoop?
het menselijk lijden?). Die titel is even raadselachtig als ‘Van geluk gesproken’.
Wanneer spreek je van geluk? Als het allemaal zoveel erger had kunnen zijn? Dat
Marijke Höweler je laat gissen naar bedoeling of zin was het enige dat me een beetje
ongerust maakte; voor het overige was er niets dan tevredenheid, verbazing en
verrukking over haar lichte toon.

Zwarte komedie
Het boek lijkt een beetje op Hermans' Uit talloos veel miljoenen, maar het is leuker,
en lijkt bevrijdender, al is dat schijn. Uit talloos veel miljoenen kreeg een pessimistisch
motto mee: ‘Niets wordt er, niets, uit talloos veel miljoenen.’ In Van geluk gesproken
denkt Thomas, gesjeesde hoogleraar die zich na de Vut met tweede vrouw Barbara
comfortabel in Italië heeft gevestigd: ‘Wat kon een mens doen voor een ander, niets
toch, hij kon geluk hebben ja, dat was wel mogelijk, veel meer kon niet (...). Alles
gebeurde aan je, voor je, met je en zonder je.’ Dat is een al even weinig troostrijke
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gedachte, en in die zin is ook Höwelers zwarte komedie een boek dat ondanks zwaar
aangezet melodrama meer lijden dan hoop uitdrukt.
Neerslachtig is vooral Thomas, van protestant-christelijken huize, ‘stoffig en grauw
als de kerk van Kerkavezaath’, vader van Martje en Martijn. Hij voelt zich schuldig
aan het
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ongeluk dat zijn dochter Martje treft. Daar heeft hij ook wel redenen voor, al ‘had
hij het immers niet zo bedoeld’. De minuscule oorzaak van het drama: in de
kerstvakantie organiseert hij voor zijn dochter een lift naar Italië. Ongewild drijft hij
zo Martje in de armen van zijn ex-collega Leo, de professor van hierboven. ‘Geile
gore studentenneuker,’ denkt Martijn, die expres niet meerijdt, maar zich te laat
realiseert aan welk gevaar hij Martje aldus heeft prijsgegeven. Zijn ongerustheid
blijkt niet overdreven, want de labiele Martje laat zich onderweg, op eigen verzoek,
door Leo de weldaad bewijzen van een seksuele inwijding (‘een sacrale plechtigheid,’
vindt Leo, ‘een sobere mis aan het menselijk noodlot’). Ze verliest haar zorgvuldig
opgebouwde evenwicht als Leo één keer neuken wel voldoende opoffering vindt.
Het lot, met ook dit keer weinig fantasie, beslist dat zij met verbijsterende snelheid
haar moeder achterna rept. Van deze Lisa had Thomas zijn kinderen nooit durven
vertellen dat ze aan depressies leed die in een gelukte zelfmoord eindigden. Aan
Martjes fatale daad gaat nog een wraakactie vooraf op Leo's mooie Volvo, maar het
echte vermorzelen moet toch aan hogere krachten dan die van Martje worden
overgelaten.

Marijke Höweler

Een echt noodlotsdrama alzo, in een voorstelling van moderne opzet. Maar omdat
Höweler mikt op de tragikomedie, zit er ook nog een tot het einde gedragen
zwangerschap (van Martje) tussen, die aanleiding geeft tot een doopplechtigheid als
in een Italiaanse film, waarbij Leo, met het meeste gevoel voor sacrament, zich in
wit pak de sterrol toeëigent. De intrige is ook nog vernuftiger dan mijn samenvatting
doet vermoeden. Er is bij voorbeeld eenheid van plaats, tijd en handeling. Centrum
van actie is een drie-etage woning in Amsterdam-Oost. ‘De trap’, in de persoon van
de bovenbuurvrouw van Martje en Martijn, mevrouw De Bruin, bemoeit zich niet
alleen met de arme vrouwtje van beneden, dat die professor uit Buitenveldert, die
pooier, met een kind heeft laten zitten. Op één hoog woont Wouter Kalk, ‘die z'n
eigen helemaal verwaarloost’.
Ook hij heeft mevrouw De Bruins warme belangstelling. In beide gevallen wordt
haar medeleven vooral gevoed door goudgerande dromen over een ruimere behuizing.
Voor Wouter en Martje rijden de ziekenauto's af en aan in de Blasiusstraat (‘Hebben
we een probleempje?’ vroeg de agent, ‘zijn we een beetje overstuur?’), en ze komen,
o wonderlijk toeval, in dezelfde inrichting terecht. Die is redelijk overbemand met
psychologen vol ideeën over een andere aanpak, en zal ongetwijfeld iets als ‘De
schutsluis’ heten, maar die grimmige naam was al gereserveerd voor het
verpleegtehuis van Wouters demente moeder, in het eerste hoofdstuk. Ook meneer
de Bruin heeft een komische rol. Zijn voorstelling van het geluk heeft de gestalte
van een badkamer in rose reliëf, voor een paar duizend te veel door hem te installeren
bij Leo, in Buitenveldert.
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Soap-opera? Jawel, maar Marijke Höweler heeft een perfect talent voor het genre.
Zo zijn de conversaties tussen Jan de Bruin en zijn maat Sjef pure Koot en Bie. Echt
leuk is ook haar parodie op het universitaire milieu (‘onze werkplek, eigenlijk’; ‘het
keuzevak komt te vervallen’) en de therapeutenbusiness (‘de randvoorwaarden van
de communicatie’; ‘cliënt heette dat toen nog, maar we leefden nu inmiddels in de
harde aanpak’). Haar schamperheid in deze zaken doet vermoeden dat ze oud zeer
te verrekenen heeft, het zou me verbazen als zij niet dezelfde is als Marijke
Höweler-Van Dalen, co-auteur van een geprogrammeerde instructie gedragstherapie
met de opbeurende titel: Hulp in de buurt; gedragsverandering door
non-professionals. Ook is te merken dat ze geoefend heeft: van haar verscheen in
1964 een verhalenbundel, Tranen van niemand, verhalen die zich wél in de
oudvaderlandse traditie van het naturalisme laten indelen. Wat ze niet helemaal weet
te ontwijken is meligheid, de titels van de uiterst snelle hoofdstukjes lijden daar een
beetje onder - afgekeken van The Serial? Nu ja, niemand is volmaakt, wel?
■
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Met details getrouwd
Het genoeglijke denken in ‘Beweegredenen’ van K. Schippers
Beweegredenen door K. Schippers Uitgever: Querido 235 p., f39,Carel Peeters
Duane Michals maakte een foto van René Magritte waarop hij staat afgebeeld met
zijn zwarte overjas aan en zijn bolhoed op; de foto is genomen van de zijkant in de
tuin en Magritte draagt een schilderij alsof het een koffer is. Wie de foto bekijkt heeft
de neiging Magritte goede reis te wensen.
Op het schilderij is de verrassing afgebeeld die de foto zijn onweerstaanbaar
sympathiek effect verleent: een koffertje. Aan de foto is makkelijk af te lezen dat de
schilder en de fotograaf deze foto met zwijgend genoegen in scene hebben gezet,
elkaar begrijpend met een half woord. (De foto is afgedrukt in de Boekenbijlage van
17 juli j.l., pag. 21)
Met deze genoegelijke manier van denken is K. Schippers verwant. Hij zou ook,
zoals een andere ‘klare surrealist’ eens deed, een bril kunnen bedenken met één glas.
Het is niet mogelijk deze manier van denken te vangen in een bepaalde filosofie van
het kijken: zij is onbegrensd en springt weg als een sprinkhaan zodra men er geleerde
etiketten op gaat plakken. Schippers vierde ‘roman’ bevestigd zijn orginaliteit:
wederom koos hij een bepaald standpunt dat er borg voor staat dat alles op een
volstrekt onverwachte manier wordt gezien. De stadsopzichter die in Beweegredenen
de hoofdrol speelt bevindt zich het grootste deel van de roman op de plaats van de
ogen van andere personages. Hij zit in de ogen van een schilder, een cheffin voorraden
van een schoenfabriek en in de ogen van zijn neef. Deze positie ontstond als gevolg
van een surrealistische ingreep van de schrijver: de stadsopzichter gaat vissen omdat
hij goed na moet denken over iets en zijn onlangs overleden vader zei altijd dat vissen
het lichaam bindt en de geest bevrijdt. In de buurt van de plaats waar hij wil gaan
zitten is een schilder bezig de rivier en het landschap te schilderen. De surreële
ingreep bestaat eruit dat de stadsopzichter op het schilderij wordt vereeuwigd - hij
zat in het blikveld - en dat hij uiteindelijk in die gedaante, als een visser en profil,
verder leeft. Hij wordt een gedachte zodra iemand hem zo op het schilderij ziet zitten.
Hij gaat als gedachte over naar de criticus, die hem op zijn beurt weer overgeeft aan
de cheffin enzovoort, om uiteindelijk weer bij zichzelf terug te komen.

Voyeur
Het idee is van een verbazende frisheid, want het kan 235 pagina's mee zonder te
vervelen. De stadsopzichter bevindt zich in een uitgelezen positie om de lezer
benieuwd te houden: hij is een voyeur. Bij Schippers heeft een voyeur niet het karakter
van een heimelijke bespieder van gedrag dat liever niet gezien wil worden. Bij
Schippers betekent het dat alles gezien wordt vanuit een perspectief waarin het zelden
gezien wordt. Het zijn de dingen, en niet zozeer de emoties of gedachten van mensen
die bekeken worden. De emoties worden niet aan gevoelens verbonden, maar aan
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de dingen. De stadsopzichter onderhoudt er een bijna antropomorfe relatie mee: het
is alsof de dingen iets hebben mee te delen. Ze spreken een onuitgesproken taal: ‘De
stad leek te zeggen: “Vergeet je missie niet. De huizen staan er, zodat je kunt weten
waar je bent.”’ Zo lijkt een tomaat tegen de stadsopzichter te zeggen dat hij op een
heel speciale manier rood is geworden en dat hij ooit groen is geweest, maar op een
dag een verhouding met rood is begonnen die uiteindelijk heeft geleid tot dit gelukkige
uiterlijk.

Cees Nooteboom tekening Siegfried Woldhek

De eerste zestig pagina's bevindt het verhaal zich nog in de wereld van iedereen
en is de stadsopzichter nog iemand die door de stad wandelt om te zien of alles wel
intact is. Zijn vader is onlangs overleden en zijn broer, bij wie hij inwoont, bestiert
nu als directeur de schoenfabriek. De stadsopzichter heeft zich er altijd over verbaasd
dat mensen zo onverschillig omgaan met alles om hen heen. Ze vinden het allemaal
maar normaal en zien in niets iets bijzonders. Hij koestert een geheime filosofie die
nogal ijl is, maar waardoor hij een minder vanzelfsprekende verhouding tot zijn
omgeving heeft dan anderen: volgens hem heeft de architectuur nog een ander,
‘minder bekend doel, Een watertoren, een herenhuis of die schitterende muziektent
in ons stadspark blijft herkenbaar, en vertelt mij daardoor, als een trouwe bediende,
steeds waar ik ben.’ In mensen die reizen kan hij zich niet goed verplaatsen, zoals
zijn nichtje, de ambassadeursdochter, in wie hij de melancholie herkent van ‘zwervers
met teveel herinneringen’. ‘Geen enkel voorval is voor haar gestold in sleur. Voor
mij is een vogel een mus, misschien een spreeuw, een merel of een kraai. Ik herinner
mij vogels omdat hun variatie in onze stad gering is.’

Schoenfabriek
Een dogmaticus is de stadsopzichter niet. Hij is wel degelijk benieuwd naar wat al
die reizigers zien. Hij is zelfs zo benieuwd dat hij ook wel eens zou willen trekken
en reizen en daarom vraagt hij zich af of hij zijn aandeel in de schoenfabriek niet zal
verkopen. Om daarover te denken gaat hij vissen, met het reeds genoemde gevolg.
Zijn broer, aan wie hij gezegd heeft dat
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hij eraan denkt zijn aandeel te verkopen, is boos op hem, want de fabriek loopt er
gevaar door. Dit conflict wordt in Beweegredenen pas op de laatste pagina opgelost,
terwijl de stadsopzichter er gedurende zijn wonderbaarlijke gedaanteverwisseling
nauwelijks een serieuze gedachte aan heeft gewijd. Voor de roman maakt het niet
veel uit, maar het bevestigt de indruk dat Schippers de willekeur in toom houdt. Hij
kan zo genoeglijk verwijlen bij details dat hij zich tot de orde lijkt te moeten roepen
om de draad van het verhaal niet uit het oog te verliezen. Hij houdt zich zozeer in
toom, dat hij er zich op heeft toegelegd de roman tot een samenhangend geheel te
maken door het terug laten keren van allerlei kleinigheden.
De stadsopzichter zit als gedachte op de plaats van de ogen van wat zijn ‘begeleiders’
wordt genoemd; en als gedachte kan hij zien. Hij bevindt zich uitdrukkelijk niet in
het bewustzijn van zijn begeleiders. Hij kijkt slechts door hun ogen, hij denkt niet
door hun hersens. Zijn gezichtsveld is daardoor klein en het geeft ook de beperking
aan: het is niet Schippers bedoeling, maar soms dacht ik wel eens dat het boek er
nog boeiender door zou worden als de stadsopzichter zich ook zou kunnen vermijen
in de gevoelens en de hartstochten van zijn ‘begeleiders’. Het verhaal en het curieuse
perspectief beperkt zich tot het waarnemen van wat gezien kan worden.
In Beweegredenen komen specifiek Schippers preoccupaties voor die de
stadsopzichter zich bewust is als iets zonderlings, maar waar hij zich niet aan kan
onttrekken. Zo ontwikkelt de roman zich naar een inzicht dat bij de stadsopzichter
ontluikt en dat erop neerkomt dat hij zijn oorspronkelijke geheime filosofie wijzigt:
aanvankelijk vond hij dat de huizen, gebouwen, pleinen etc. er zijn opdat wij weten
waar we zijn. Geleidelijk aan wordt hij zich bewust van wat in hem sluimert en dat
verandert zijn filosofie: hij zegt dan: ‘de huizen onttrekken de ruimte aan ons gezicht.’
Het is een gedachte waarvan hij zelf inziet dat het hem in de ‘schemerwereld der
mystiek’ brengt ‘waar ik zelf zo'n afschuw van had’. Deze gedachte is nogal ingrijpend.
De stadsopzichter zegt dat hij daardoor begreep dat hij de gebeurtenissen van die
dag helemaal verkeerd had beoordeeld: al die gebouwen, de weilanden, de rivier
hadden hem juist afgehouden van ‘de aristocratische ruimte, die door niets hoeft te
worden getekend.’ Dit is wat teleurstellend voor de lezer. Hij heeft het hele boek
door ijverig, en meegesleept door de hartstochtelijke en genoegelijke aandacht van
de stadsopzichter, met hem meegekeken naar die gebouwen en ingestemd met zijn
filosofie over de betekenis van de omgeving waarin men leeft, en nu was het allemaal
fout! En had hij juist moeten ‘kijken’ naar de lege ruimte tussen dat alles. Hij had
moeten kijken naar... niks.
Deze wending aan het slot van de roman is niet willekeurig, maar hij maakt een
willekeurige indruk. Schippers is een schrijver die in essentie met details is getrouwd:
dat waar zijn aandacht op valt kan rekenen op zijn hommage. Zo maakt hij een
revérence naar de gebouwen en huizen in het begin van de roman, zo kan hij aan het
eind de ruimte ertussen verheerlijken. Het maakt weer weinig uit; Schippers schrijft
een dikke roman vanuit een verrassend perspectief met vele onverwachte zinnen
waarin de logica zoek is, waarin er geen onderscheid is tussen mensen en dingen.
Elegant geformuleerde zinnen, die soms een eigen leven gaan leiden, dragen het
verhaal moeiteloos naar zijn eind.
■
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Een thriller is een thriller als er thriller op staat
Nederlandse misdaadschrijvers
De straatvogel door Janwillem van de Wetering Uitgever: Bruna, 224 p.,
f 19,90
De hangende man door Koos van Zomeren Uitgever: De Arbeiderspers,
226 p., f24,50
Dubbel spel door Hans Neber Uitgever: Veen, 205 p., f 17,50
Diamant door Jef Geeraerts Uitgever: Manteau, 348 p., f24,50
De gouden strop door Joop van den Broek Uitgever: Sijthoff, 174 p., f15,
R. Ferdinandusse
Nog niet zo heel lang geleden werd er over en rondom de Nederlandse misdaadboeken
gejammerd dat het een aard had. Ze werden niet serieus genomen, ze werden nooit
gerecenseerd, ze werden weggemoffeld en onderdrukt. Dat is in snel tempo veranderd:
er zijn heel wat recensierubrieken (de ‘misdaadoogst’ staat er meestal boven), de
misdaad heeft zijn intrede gedaan in schoolboeken en handboeken en, wat meer is,
er zijn nu ook een aantal zeer goede Nederlandse auteurs. En ineens worden er ook
allerlei pogingen ondernomen, met het onweerstaanbare tv-forum van Martin Ros
als hoogtepunt, om de misdaad bij de literatuur in te lijven.

Op zich zelf kan me dat niet zoveel schelen, maar er ontstaat natuurlijk wel de
mogelijkheid dat binnenkort iedereen weer naar die simpele tijd van vroeger zit terug
te verlangen. Want op Janwillem van de Weterings nieuwste boek (De straatvogel)
staat met fikse letters Amsterdamse politieroman en dan wil ik, in mijn eenvoud,
graag dat er ook een Amsterdamse politieroman inzit en niet een literair meesterwerk.
En op Koos van Zomerens nieuwste boek (De hangende man) staat nadrukkelijk
thriller en dan wil ik ook graag een thriller en niet een boek dat in zijn
onweerstaanbare kracht doet denken aan een jonge Vestdijk.
Janwillem van de Wetering weet gelukkig zelf dat hij op het verkeerde pad is.
Voorin het boek staat een ‘Verontschuldiging’ aan de lezers en die begint met: ‘Wat
er in dit boek beschreven wordt kan niet. De lezer zal dat al lezende begrijpen.’ Laten
we het hopen.
Het is eigenlijk al begonnen met het Boekenweekgeschenk 1980, De verdachte
Verheugt. Dat was geen echte Grijpstra & De Gier maar een experiment in een andere
wijze van uitdrukken. Van de Wetering heeft die Boekenweek-novelle voor zijn
Amerikaanse uitgever (Houghton Mifflin) omgebouwd en verlengd tot The
Mind-Murders, dat lente 1981 verscheen. In dat boek, waarvan de intrige tegelijk
vaag en ingewikkeld was, bouwde Van de Wetering politiefiguren uit de Boekenweek
al wat excentrieker uit: Karate en Kêtchup en brigadier Jurriaans, en introduceerde
vervolgens adjudante Asta, koel maar toch zo begeerlijk onder haar strakke uniform.
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In De straatvogel komen we dit hele gezelfschap weer tegen, al is Asta nu adjudante
Aleida, weer in dat strakke uniform, oorzaak van veel dubbelzinnigheid en toch altijd
bereid een knoop aan een broek te zetten. Maar daarmee zijn we er niet want
Amsterdam is ook nog bevolkt met nachtelijke rolschaatsers, een gier (een roofvogel
dit keer), een medicijnman en nog wat vreemd goed. Tussen al die wat uit de realiteit
losgezongen figuren ontstaat een - ik kan het niet anders noemen - sfeertje van inzicht
en doorzicht en wijsheid en bezwering dat op zich zelf amusant is maar met een
politieroman geen donder te maken heeft. Was er vroeger nog een zekere spanning
in de tegenstelling tussen De Gier en Grijpstra, nu is dat geheel verdwenen: al de
acht Amsterdamse politiefunctionarissen spreken hetzelfde taaltje (dat op zich zelf
wel weer aardig is) en hebben hetzelfde universele inzicht, waardoor ze met de politie
ook weer niks te maken lijken te hebben. Van de Wetering creëerde niet alleen zijn
eigen Warmoestraat, maar ook zijn eigen politiekorpsje.

Joop van den Broek

Jef Geeraerts

Afgezien dus van het ontbreken van enige ordelijke politieprocedure valt ook pijnlijk
het gemis aan spanning op. Het begint wel met een lijk maar van een vorderend
onderzoek is niet zoveel sprake. Van de Wetering heeft zich zo beziggehouden met
de veranderingen en vervreemdingen van Grijpstra en De Gier dat hij wel gedwongen
was Amsterdam én de Amsterdamse politie aan zijn hoofdfiguren aan te passen. En
zoals hij zelf al aanvoelde: dat kan niet, tenminste niet als je binnen het genre wilt
blijven. En dat net terwijl Van de Wetering deze zomer in de Amerikaanse Boston
Globe voor drie miljoen lezers samen met P.D. James, Ross MacDonals, Ruth Rendell,
Emma Lathen en Dick Francis werd uitgeroepen tot current master in het ordentelijke
mystery-genre.

Van Zomeren
De hangende man van Koos van Zomeren is een thriller. Wie wil weten wat een
thriller is, moet in een Engels-Nederlands wordenboek kijken: sensatieroman staat
er dan meestal. In de Webster, en wie zal dat machtwoord betwisten, wordt de thriller
omschreven als een verzonnen verhaal dat de aandacht van de lezer opeist door het
gebruik van a high degree of action, intrigue, adventure or suspense.
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De achterflap van De hangende man (ik weet dat je op achterflappen niet mag
afgaan) spreekt over genadeloze misverstanden die het boek van de ene climax naar
de andere voeren, van een strakblauwe lucht waaruit het lijken gaat regenen.
Maar zo'n thriller is De hangende man totaal niet. Het is het, op zich zelf spannende
verhaal van Bart Timmer, een pas gekozen PvdA-kamerlid, die, uit een radicaal nest
gekomen, zich blauw ergert aan Den Uyl en de kniebuigers voor het CDA, en
teruggaat naar zijn geboortegrond, het dorp waar het allemaal begon. Daarin lijkt De
hangende man een beetje op Haagse lente: het lijkt een politieke thriller te worden
maar dan buigt de hoofdfiguur ook af naar zijn eigen dorp waar de moord plaatsvindt.
Dat is
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ook typerend voor Van Zomeren: als hij echt gezocht had naar a high degree of action
and intrigue had hij Bart Timmer met een hooivork Den Uyl in zijn zetel laten
vastprikken, maar in Van Zomeren zit zoveel van de volbloed romanschrijver dat
het hem spannender lijkt om Bart Timmer te confronteren met zijn links radicale
verleden. Ook dat levert lijken op, maar niet direct die uit de traditionele thriller.

De bladzijden die Van Zomeren schrijft over Bart Timmers kennismaking met het
Haagse bedrijf en de PvdA-fractie zijn van grote schoonheid, vooral ook door de
diepe haat die op de achtergrond voelbaar is. Eenmaal in het geboorte dorp - Timmer
gaat voor de begrafenis van zijn grootmoeder - neemt dat spanningsveld af. Daar ligt
een verleden van uitbuiting en onrechtvaardige vetes, en Timmer verzucht zelfs dat
als Den Uyl eens een tijdje bij hem in dat dorp kon zijn ze elkaar veel beter zouden
begrijpen. De laatste moord in het boek, Timmer is bij het plegen ervan aanwezig,
brengt zelfs even de extase van de klassestrijd terug. De hangende man is prachtig
geschreven, af en toe een lust om te lezen, en hier en daar duiken mooie effecten op
waardoor je denkt dat de auteur een prachtige thriller zou kunnen schrijven.

Hans Neber
De nieuwste van Hans Neber, de schrijvende Zwolse officier van justitie, heet Dubbel
spel en is volgens de achterflap zelfs een weergaloze thriller, die zich ‘beweegt in
het grensgebied van onrechtmatig verkregen bewijs en opsporings-ethiek’. Neber
begint een bekend auteur te worden, op het omslag van dit derde boek is zijn naam
groter afgedrukt dan de titel. Uit vorige boeken kennen we zijn voorliefde voor
modieuze, exclusieve vrouwen en zijn hoofdpersoon is dit keer een vrouwelijke
politie-officier met sex-appeal die door haar geraffineerde rode overall in een
nachtclub de aandacht trekt van een tamelijk harde en gewiekste oplichter. Na veel
gewik en geweeg wordt besloten dat de vrouw zich uit de dienst moet losmaken en
de oplichter (die zijn opleiding op Nijenrode heeft gehad!) in de val moet lokken.
De man beraamt een gelijktijdige overval op een flink aantal Amrofilialen en de
vrouwelijke inspecteur helpt hem, ondertussen steeds haar superieuren inlichtend.
Het leidt tot een tamelijk radicale oplossing, die mijns inziens de vrouw zeer geschikt
maakt om politieofficier te blijven, maar haar zelf en de auteur in grote ellende brengt.
Neber is een amateur op het misdaadterrein, en het treurige voor hem is dat dat in
een maand waarin zoveel goed geschreven boeken van de professionals de markt
bereiken, dubbel opvalt. Want nog buiten de aandoenlijke liefde voor de damesopsmuk
(‘Een buitensporig grote zwarte oorknop in haar rechteroor’) zit alles tegen: de truttige
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dialogen der geliefden, de bouquetstijl, de traagheid. Het enige wat de amateur als
pluspunt heeft is de (in aanzet geslaagde) poging om een intrige te bedenken, een
thriller waardig.

Jef Geeraerts
Jef Geeraerts publiceerde ook zijn derde thriller. Hij heeft om Diamant te kunnen
schrijven een jaar research gedaan in de gesloten wereld van de Antwerpse en New
Yorkse diamantairs. Het boek barst dus weer van technische feiten. In de eerste
vijfentwintig bladzijden treft de lezer al negentien voetnoten, een tempo dat de
schrijver gelukkig niet volhoudt. En halverwege het boek is hoofdstuk vijftien geheel
gewijd aan wat iedereen van diamanten hoort te weten. En wie dan nog niet tevreden
is, kan het boek nog eens doorvlooien op zoek naar een antwoord op de
wedstrijdvragen achter in het boek, die, mits ingezonden voor 31 december van dit
jaar, de lezer kans geven op een echte (naar ik aanneem) diamant die door de auteur
beschikbaar is gesteld.
Geeraerts is een vakman en zijn thriller heeft dan ook alle traditionele elementen van
het genre: veel actie, bedrog, geweld en fikse achtervolgingen. Daarmee was Geeraerts
nog niet tevreden en gooide er ook flink wat seks tegenaan. Zo staat het op de
achterflap: ‘Ook laat de auteur vele fragmenten vol sex en geweld zich in Zaire
afspelen, wat Diamant dubbel authentiek maakt.’ (Als ik Geeraerts was, zou ik de
schrijver van de tekst op de achterflap eens de buik openrijten of duchtig in de oogbol
kerven,
Vervolg op pag. 71

J.J. Oversteegen
Vervolg van pag. 59
tikel over De god Denkbaar bij voorbeeld, dat ooit in Merlyn stond, vormt de eerste
serieuze poging van een onderzoeker om in dat raadselachtige boek enige structuur
te ontdekken. Het is daarom zo jammer dat Oversteegen geweigerd heeft latere
interpretaties in zijn stuk te verwerken: dan hadden we kunnen zien in hoeverre hij
zijn oude opvattingen wil bijstellen. Ongewijzigd herdrukken heeft onvermijdelijk
tot gevolg dat er nu uitspraken worden gedaan die al lang door later onderzoek
achterhaald zijn. Ik heb trouwens de indruk dat Oversteegen het latere
Hermans-onderzoek niet echt goed kent. Zo wijst hij in zijn Tranen der acacia's-stuk
triomfantelijk op het Roodkapjemotief in die roman; dat is allemaal al negen jaar
eerder door Bersma in een Nieuwe taalgids-artikel besproken.
Al gaat het hier dus om losse, niet-omgewerkte artikelen, toch is er volgens het
voorwoord een soort ‘rode draad’: in de eerste twintig jaar van zijn schrijversloopbaan
‘veranderde Hermans, van wereldbeeld en, daarmee samenhangend, van techniek.
Dat is het centrale onderwerp van dit boek.’ Over die verandering zegt Oversteegen
verder in zijn stuk over Het behouden huis dat deze novelle ‘halverwege de
ontwikkeling van de auteur’ moet worden geplaatst: ‘Kort gezegd, Het behouden
huis geeft ons het gevoel dat wij alles vanuit een hoger punt waarnemen, zoals een
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generaal een veldslag. Wij zijn zelf nog niet verwikkeld in het misverstand, dat voor
de personages al onvermijdelijk is.’ Deze opvatting lijkt me moeilijk verdedigbaar.
Het behouden huis werd geschreven in september 1950. Al eerder schreef Hermans
Manuscript in een kliniek gevonden (november '44) en Lotti Fuehrscheim (september
'49), twee voorbeelden van verhalen waarin de lezer optimaal verwikkeld wordt in
het misverstand. De historische lijn die Oversteegen ziet, is niet erg nauwkeurig
uitgewerkt, en dat is jammer.
Oversteegen heeft twee mogelijkheden voor de uitgave van zijn Hermans-opstellen
verworpen: hij heeft de stukken niet willen herzien (om ze daarmee ‘up to date’ te
brengen); hij heeft evenmin de onderliggende these die volgens hem deze artikelen
verbindt, willen uitwerken in een hechtgestructureerde monografie over het werk
van Hermans. In het voorwoord probeert hij het ongewijzigd herdrukken te
verantwoorden. Al zijn verbalisme vermag hier niet de allersimpelste waarheid te
verhullen: hij had geen tijd/zin om er een echt boek van te maken.
■

I'm in love with another woman.
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Thrillers
Vervolg van pag. 67
want daar wordt de hele intrige plus de afloop verraden.)
Juist door de overdaad aan thriller-ingrediënten is Diamant niet het fonkelend
gepolijste werk geworden dat de titel doet verwachten. De ‘hoofdpersoon’ is eigenlijk
een kapitale ruwe diamant van meer dan tweehonderd karaat, en zelfs de minder
ervaren lezer weet dan dat het allemaal mis zal gaan. Diamant heeft daardoor geen
held, alleen slachtoffers. Verder hinkt Geeraerts op twee gedachten: de technische
informatie rond de diamanten is uitputtend en exact; sommige personen zijn prachtig
opgebouwd, sommige scènes zijn bijna documentair samengesteld, er worden zelfs
verschillende soorten dialect gesproken, en dat zonder voetnoten. Maar nauwelijks
komt de seks om de hoek kijken of researcher Geeraerts verandert in Harold Robbins
of Hoogendijk: waar de personages ter wereld ook terechtkomen, onmiddellijk meldt
zich een wonddersupermooie vrouw waarmee het eindeloos klaarkomen is en tepeltjes
strelen en aarsjes kussen. Dat is jammer want Geeraerts heeft zoveel macht in huis
om een thriller gestalte te geven dat de overdaad schaadt. Zijn Diamant valt daardoor
in ‘zuiverheid p 2’, hetwelk insluitsels behelst, te zien met het blote oog, die de
flonkering licht beïnvloeden.

Joop van den Broek
De gouden strop van Joop van den Broek bevat ook bijna alle ouderwetse
thriller-elementen. Een actieve held, die het onrecht niet accepteert, een spannende
intrige, geweld, jagers en een gejaagde; en ook nog wat onorthodoxe seks die, naar
het mij lijkt, niet zonder toeval begin en einde van het verhaal markeert. Niet, zoals
bij Geeraerts, een opeenstapeling van effecten: het verhaal dat Van den Broek schreef
is juist uitermate sober, elk overbodig woord lijkt geschrapt.
Lex van der Tuyn-Walema, in 1980 in Djakarta opnieuw begonnen als employé
van de economische nieuwsbrief MARKT, en in 1981 tot een meesterlijke prestatie
gekomen in (Afreking in Paramaribo) komt in dit boek een financieel complot op
het spoor, dat mede bepalend lijkt te zijn voor de toekomst van zijn werkgever. Eric
Ambler liet het al eerder weten: de schurken van tegenwoordig werken met telex,
computers en banken. Pas als het misgaat, komt er nog af en toe eens een wapen aan
te pas. Zo ook bij Lex van der Tuyn: de aanslagen op hem zelf en zijn baas zijn alleen
te wreken door een financieel-technische tegenzet.
Er zullen heel wat krantenlezers zijn die bij de onthulling van een fraudezaak, of
bij een reportage over belastingontduikende BV's, af en toe een alinea overslaan, ik
heb die neiging ook wel eens. Maar de aandelen-overval die Lex van der Tuyn
tegenkomt, en die aan de werkelijkheid is ontleend, is glashelder opgeschreven, en
ook heel consequent de sleutel tot zijn verdere onderzoek in deze zaak.
Goed geschreven, goede scènes, en een mooie herinnering van journalist Van den
Broek aan Hemingway. De gouden strop, tenslotte, is de enige thriller van de vier
hier genoemde, die dat woord niet trots op het omslag draagt.
Najaar 1982 is met deze ‘misdaadoogst’ nog niet afgerond. Na lange tijd van
zwijgen komt er ook nog een nieuwe Oolbekkink, terwijl de derde Martin Finch-thriller
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van Tomas Ross (over de Lockheed-affaire) bij de drukker is. Als de literatuur dat
maar overleeft.
■
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Speling in de canon
Tijd voor een herwaardering van Vestdijks poëzie
Simon Vestdijk Wanneer mijn vader sterft, laat mij dan staan Een
bloemlezing uit zijn gedichten Samenstelling en inleiding: Martin
Hartkamp Uitgever: Bert Bakker, 206 p., f 14,90
T. van Deel
Vestdijk zelf heeft uit zijn poëzie twee keer een keuze gemaakt. De eerste keer stelde
hij Een op de zeven (1955) samen, een nog altijd heel bevredigende bloemlezing,
die weliswaar de kwantiteit maar zeker niet de kwaliteit van zijn dichtwerk te kort
doet. De tweede keer was het voor een Ooievaartje, met overigens behalve poëzie
ook verhalend en kritisch proza, dat hij met opzet een andere en ook veel kleinere
keuze deed: Door de bril van het heden (1956). Een bloemlezer uit Vestdijks poëzie
zal dus moeten concurreren met Vestdijks eigen voorkeur, anders wordt het recht
van bestaan van zijn bloemlezing twijfelachtig.
Martin Hartkamp blijft, voor wie de moeite neemt het na te gaan, met de nieuwe
bloemlezing Wanneer mijn vader sterft, laat mij dan staan, nogal dicht in de buurt
van de dichter. Slechts ongeveer een kwart van de gedichten die hij kiest is niet
Vestdijks keus, driekwart intussen wel en de vraag lijkt gerechtvaardigd of daarmee
niet al te zeer het beeld dat Vestdijk zelf al van zijn dichtwerk heeft gegeven,
gedoubleerd wordt. Temeer nu Een op de zeven onlangs herdrukt is.
Dit is een vraag die op tellen berust, dat is duidelijk; er is wat mij betreft niets op
tegen om mét Vestdijk zijn mooiste gedichten ook zijn mooiste gedichten te vinden.
Misschien zijn ze dat wel. De vraag is eigenlijk of er een bloemlezing te maken zou
zijn waaruit Vestdijk als dichter ánders naar voren komt dan hij al kwam.

Misverstand
Hartkamp beseft dat er over Vestdijks poëzie veel misverstand bestaat. Hij geeft in
zijn inleiding niet alleen een overzicht van het werk, maar voert ook een pleidooi
voor de ‘meer lyrische’ Vestdijk uit de jaren 1942-1945. Volgens hem is het meestal
ambivalente oordeel over Vestdijks poëzie vooral gebaseerd op het vroege werk
(1930-1932). In die tijd schreef Vestdijk honderden gedichten, die, toen ze
successievelijk verschenen in de bundels uit de jaren dertig, kennelijk de indruk
hebben gewekt ‘verstandelijk’ te zijn en ‘geconstrueerd’. Daar lijkt mij niets op tegen,
maar in het convent van poëzielezers weegt zo'n indruk blijkbaar zwaar en tot op
heden staat de dichter Vestdijk dan ook als cerebraal te boek.
Ik vraag mij langzamerhand af of het zin heeft om in te gaan tegen zulke primitieve
bezwaren. Het is met verstand en gevoel in poëzie dikwijls zo ingewikkeld gesteld
dat in de beste gevallen zulke onderscheidingen er in het geheel niet meer toe doen.
Het is hetzelfde soort kwestie als die rond de ‘spontaneïteit’ van de Vijftigers, een
spontaneïteit die door eenvoudigen van geest wordt opgevat als ‘doe maar’.
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Hartkamp beijvert zich om het beeld van Vestdijk als dichter te corrigeren. Hij
opteert voor de middenperiode, dat zijn de oorlogsjaren, waarin Vestdijk inderdaad
thematisch gesproken veel meer aandurfde en ook technisch daartoe volop bij machte
bleek. Het is de tijd van ‘Madonna met de valken’, ‘Grieksche sonnetten’, ‘Thanatos
aan banden’. Zonder twijfel gestimuleerd door de bestudering van Verweys werk
(Albert Verwey en de Idee verscheen in 1940) verrijkte Vestdijk zijn poëzie met een
meer mythologische of legendarische inslag en zette hij zich tot het schrijven van
imposante poëziereeksen.

Verscheurde indruk
De gedichten uit die tijd hebben, heel begrijpelijk, Hartkamps voorkeur. Ze maken
volgens hem ‘een, niet alleen dramatische, maar vaak zelfs verscheurde indruk’. Het
had, zo bezien, dan misschien voor de hand gelegen als het werk uit de oorlogsjaren
de bloemlezing zou hebben gedomineerd. Maar dat is toch niet het geval. ‘Ik heb er
naar gestreefd,’ schrijft Hartkamp, ‘om alle tijdvakken en stijlen tot hun recht te laten
komen, maar ik koos uitsluitend verzen die ik mooi vond, wat tot resultaat gehad
heeft dat ik, zowel absoluut als relatief, meer latere dan vroegere gedichten opnam
en dat van die vroegere gedichten de meer lyrische hier ruimer zijn vertegenwoordigd
dan de zuivere parlando-poëzie. Natuurlijk is dit slechts één visie op wat de essentie
is van Vestdijks dichterschap, maar hopelijk kan deze keus toch bijdragen tot een
korrektie van het (...) eenzijdige beeld dat men van Vestdijks poëzie nog veelal heeft.’
Als deze keus daar een bijdrage toe levert, had mijns inziens Vestdijks eigen keuze
dat ook al kunnen doen, want Hartkamps voorkeur ligt in het verlengde van die van
Vestdijk zelf. Ik denk trouwens dat elke serieuze bloemlezer, die behalve aan zijn
eigen smaak ook recht wil doen aan het omvangrijke dichtwerk van Vestdijk tot een
vergelijkbare keuze zou zijn gekomen. Het is moeilijk om echt ánders te kiezen en
het ‘eenzijdige beeld’ moedwillig te provoceren.

Liefhebbers
Intussen is het prettig dat Wanneer mijn vader sterft, laat mij dan staan is uitgebracht,
al overlapt het Vestdijks keus nogal. Hartkamp moet toch het gevoel hebben, een
gevoel dat ik deel, dat voor een (her)waardering van Vestdijks poëzie de tijden vol
zijn. Toen hij het onwaardeerlijke werk had verricht van de bezorging van Vestdijks
Verzamelde gedichten (1971), kwam er weinig op gang en de drie dundrukdelen
bleven, in tegenstelling tot Luceberts Verzamelde gedichten, nog jarenlang
verkrijgbaar. Dat zou nu wel eens anders kunnen liggen. Sommige dichters, zo Jan
Kuijper en Rob Schouten, geven geregeld blijk van hun bewondering voor de dichter
Vestdijk. Ook in de Vestdijk-receptie is een toename te bespeuren van belangstelling
voor zijn poëzie, nadat al eerder essayisten als Rein Bloem, Cornets de Groot en
Hartkamp zich als liefhebbers hadden opgeworpen.
Geringe belangstelling is vaak niet veel meer dan onbekendheid met het werk. Als
ik zeg dat F. Schmidt Degener mooie gedichten heeft geschreven, dan kan ik dat
rustig beweren want er is bijna niemand die zich in staat voelt mij tegen te spreken.
Schmidt Degener heeft mooie gedichten geschreven. Ook Albert Verwey, wiens
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Oorspronkelijk dichtwerk herdrukt zou moeten worden, is een onderschat dichter,
met ongeveer de reputatie veel en moeilijk geschreven te hebben.
Er zit, als ik mij niet vergis, nog wel wat speling in de canon. Komrij verdedigt
Jacob Israël de Haan als een der grootste Nederlandse dichters. Hij heeft eerder Der
Mouw geïntroduceerd buiten de kleine kring van mensen die in hem al een belangrijk
dichter zagen.
Ook Vestdijks poëzie moet in dit debat betrokken worden. Hartkamps bloemlezing
die, net als Een op de zeven, toch nog maar een klein gedeelte van Vestdijks reusachtig
dichtwerk aanbiedt, kan daar aanleiding toe geven. Al heeft het boekje een wat ‘halve’
titel (de geciteerde versregel is namelijk geen syntactische eenheid) en heet de auteur
ten onrechte Simon in plaats van S. Vestdijk - ik kan me moeilijk voorstellen dat dit
de waarde van Vestdijks poëzie ook een grein vermindert.
■
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp
Tering Stein
9

Pamela zelf was er nog niet van op de hoogte, maar ze was een heks geworden.
Siegfried had de beschuldiging van Vader Hilarion onmiddellijk geloofd en ook
Ralph had moeten toegeven dat er iets in zat. Dat was god-nog-aan-toe de zoveelste
keer binnen enkele dagen dat hij het met Siegfried eens moest zijn, hij kreeg er
hoofdpijn van. Zoveel eensgezindheid binnen zo'n kort tijdsbestek, dat was niet goed
voor je gestel. Waar je omwille van een kind allemaal niet toe in staat was... Hij
verlangde hevig naar een gelegenheid dat hij Siegfried weer eens zou kunnen
tegenspreken. Maar ditmaal hadden hij en Vader Hilarion nog gelijk. Het simpele
vrouwtje van driehoog was duidelijk een koerierster van de kwade machten die, op
het moment dat zij de voordeur van haar huis passeerden, door de goede geesten, als
altijd in een verbitterd gevecht gewikkeld met de demonen, heel even uitgeschakeld
was zodat zij het kind bij haar hadden kunnen wegpakken. Daarom had zij daar zo
verlamd, met haar ogen stijf dicht, op de bank gezeten. Daarom was haar man, die
haar bondgenoot was, gevloerd. Welgezinde en door hun zwangerschap vertederde
geesten hadden gewoon voor een ogenblik hun heksebreinen op non-actief gezet en hun voordeur op een kier. Vader Hilarion had ze aanwijzingen gegeven hoe heksen
dienden te worden ‘geneutraliseerd’, zoals hij dat noemde. Ze moesten haar opzoeken
en haar het kind in de armen duwen. Dan zou ze vanzelf in elkaar schrompelen,
omdat het met heilig water was besprenkeld. Dat moest vooral onverwachts gebeuren.
Ze mochten op geen enkele wijze toestaan dat de vrouw zelf het initiatief zou nemen
en het kind opzettelijk zou aantaken. Dan werd ook het kind behekst, omdat de
vibraties in dat geval de verkeerde kant opgingen. Het moest beslist onvoorbereid
gebeuren - tijdens een zwak moment, want ook heksen hadden zwakke momenten,
dat hadden ze zelf al eens meegmaakt.
Voor alle zekerheid had Vader Hilarion het kind vervolgens dubbel gedoopt.
Op de terugweg hadden Ralph en Siegfried, om de doop te vieren, een kinderwagen
gekocht en daarmee waren ze naar Teringstein gewandeld. Het weer was fraai, maar
het gedrag van de mensen op straat heel wat minder. Ze werden nagewezen en
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uitgejouwd. Je hield het niet voor mogelijk, zoveel bekijks in een moderne tijd als
deze twee zwangere mannen met een kinderwagen nog konden trekken.
In de hal van de flat hadden ze Pamela ontmoet. Het was of ze door een bliksemflits
werden getroffen. Ze hadden aan de woorden van vader Hilarion gedacht. Nú mochten
ze het initiatief vooral niet uit handen geven! En jawel. De heks had geprobeerd in
de kinderwagen te kijken, maar Ralph was er wijdbeens voor gaan staan. Toen hij
toch zo onvoorzichtig - of onhandig - was geweest haar te laten kijken had zij
natuurlijk meteen haar handen naar het kind uitgestoken of liever gezegd: haar
hekseklauwen. Met grote tegenwoordigheid van geest had Siegfried het kind voor
haar neus weggegrist en was er mee naar boven gerend. Oeff, op het nippertje.
Pamela had Ralph gezegd dat ze maar eens bij haar op bezoek moesten komen.
Ralph had daarop vanzelfsprekend van ja geknikt. Ze moesten immers in de
gelegenheid worden gesteld het plan van Vader Hilarion ten uitvoer te brengen? En
waarom die gelegenheid dan niet aangegrepen, als die zich al zo snel voordeed?
Ralph was Siegfried naar hun flat gevolgd en beiden hadden ze zich ontzwangerd.
Pas nú konden ze zich van hun lappen en doeken ontdoen - nu het kind veilig en wel
was gedoopt. Hemel, wat een opluchting, als je weer in je eigen postuur rondliep.
Zo belden ze die avond om acht uur op vierhoog aan. Hun benedenbuurvrouw
keek verbaasd naar hun magere verschijning, maar ze reageerden er niet op. Dáár
trapten ze niet in. Het was maar komedie, dat begrepen ze wel. Heksen wisten maar
al te goed wat er gaande was. Ze was, dankzij haar duivelde relaties, allang van alles
op de hoogte. Ze zagen heus wel hoe gretig ze naar het kind keek.
Pamela verontschuldigde zich dat haar man, Gijs, er nog niet was. Hij trainde een
uurtje. Ze had het over een sportvereniging. Elk moment kon hij er zijn. Ze zouden
intussen alvast koffie drinken.
Siegfried gruwde en dacht aan heksebrouwels. Ralph huiverde en dacht aan helse
vergiften. Ja, ze moesten op alles voorbereid zijn. Die heks mocht zich niet stilletjes
wreken. Met geniepige dranken. Ten slotte waren zij hier gekomen om wraak te
nemen. Wraak! Het zou te pijnlijk zijn wanneer de rollen werden omgekeerd. Dat
zou net zo belachelijk zijn als wanneer een haas een jager ving of een indiaan een
cowboy doodschoot.
Terwijl Pamela in het open kookgedeelte met de koffie bezig was ging de voordeur
open. Even gebeurde er niets. Toen schoof een grote boog de kamer binnen en
vervolgens de punt van een pijl.
(wordt vervolgd)
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Kennis & vernuft
Drogtaal

Rob Sijmons
Vermogensexcursie, is dat kapitaalvlucht naar belastingparadijzen;
kernramp in een kweekreactor;
rondleiding voor aandeelhouders op de effectenbeurs;
of een woord volgens Orwells ‘Newspeak’?
Persoonlijk kwam ik het woord voor het eerst tegen in mei 1974. De vaderlandse
atoomlobby had een DC-9 gecharterd om enige tientallen journalisten met het
evangelie van de kweekreactor in Kalkar te indoctrineren. Lezingen, ladingen
technische documenten, constante chaperonnering door de beste vaklieden, en ter
compensatie ruim drank en eten.
Te midden van de informatielawine zat ook dat ene neutrale woord verstopt:
vermogensexcursie. Formules en techneutenpraat verhulden de ware betekenis van
dat verschijnsel: in onderdelen van een seconde kan de kweekreactie zo uit de hand
lopen dat een explosie onvermijdelijk is. De knal heeft niet de kracht van een
atoombom, maar rampzalige schade is vrijwel onvermijdelijk. Bij een gewone
kerncentrale (Borssele, Dodewaard) is het gevaar van zo'n excursie beperkt door een
soort natuurlijke rem. Bij een kweekreactor is die rem geheel afwezig.
Vermogensexcursie behoort tot de taal Nukespeak, onlangs in kaart gebracht in
een gelijknamig boek. Voor alle onaangename kanten van het nucleaire bedrijf kent
nukespeak verhullende drogwoorden. Een ander voorbeeld. In maart 1975
beschadigden technici met een kaars een aantal essentiële leidingen in de kerncentrale
Brown's Ferry. Gevolg: een gigantisch ongeluk, met een schade van ver over de
honderd miljoen dollar, maar nog net geen ramp. Latere officiële rapporten spreken
over ‘het gebeuren’ in de centrale. De brand werd veroorzaakt door een ‘onwenselijke
combinatie van makkelijk ontvlambaar materiaal en een onnodige vuurbron’. Het is
de methode waarbij kanker de ‘gevreesde ziekte’ of ‘nieuwvorming’ gaat heten en
levensgevaar de ‘kans op negatieve gevolgen’.
Het gebruik van drogwoorden kan voor een groot deel verklaard worden uit de
liefst verloochende militaire komaf van de kernenergie. Zodra het om bommen en
granaten gaat slaat nukespeak nog steeds wild toe. Nato-voorman Luns weigert over
‘neutronenbom’ te spreken, het gaat immers om een ‘wapen met verhoogde straling’.
De Indiase kernbom heet een ‘vreedzaam nucleair toestel’.
Nukespeak is meer dan een taal, het is een geesteshouding, systematisch gericht
op misleiding van het publiek, met als ingrediënten: leugen, bedrog en geheimhouding.
David Lilienthal, de eerste voorzitter van de Amerikaanse commissie voor
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atoomenergie AEC, sprak in een kritische terugblik ooit van een systeem van ‘wishful
thinking’, waarbij tegen de stroom in het publiek moest worden overtuigd van ‘the
sunny side of the atom’.
Twee voorbeelden van bedrog en misleiding:
■ Bij bovengrondse kernproeven in Nevada was de bevolking in de jaren vijftig
bang voor fall out. De AEC verspreidde een folder met als strekking: niets aan de
hand. Op een plaatje kijkt een cowboy rustig naar een paddestoelwolk. Er is speciale
aandacht voor mensen met eigen geigertellers. Die apparaten kunnen best als gekken
radioactiviteit meten, maar geen zorg, het gaat dan om fall out die ‘verre van
gevaarlijk’ is.
■ In oktober 1975 verscheen het zogenaamde Rasmussen-rapport, door de opvolger
van de AEC aangeduid als ‘een objectieve en zinvolle schatting van het risico voor
het publiek’ van kerncentrales. Vier jaar later wordt het rapport als beleidsbasis weer
teruggetrokken: in een aantal opzichten zijn de berekeningen onjuist of zinloos, en
objectief is de studie al helemaal niet. De overheidscontroleurs moeten toegeven dat
het Rasmussen-rapport vooral misbruikt is ‘voor propagandadoeleinden’.
Amerika is de bakermat van nucleaire technologie; samen met kernenergie is het
virus van de nukespeak verspreid. Ook naar ons land. Het systeem beschermt zich
zelf door het Kalt stellen van interne critici en dissidenten: dat overkwam Theo van
Waas, stralingsbeschermer bij Dodewaard. Het systeem liegt over de gevaren: zie
de affaire van het Kema-afval. Het systeem wentelt zich in geheimhouding:
Nederlandse ‘opwerkingscontracten’ zijn zo geheim dat zelfs het parlement er niet
openbaar over mag praten; ongelukken in Nederlandse kerncentrales worden slechts
in uiterst vage nukespeak aan de openbaarheid prijsgegeven.
Het drogsysteem marcheert onverbeterlijk verder. Recentelijk, in een boek van
prof. Heertjes publikatie-imperium De echte kern bv, demonstreerde prof. ir. P.
Mostert zijn kunde in nukespeak. Zijn verhandeling over Reactorveiligheid prijst bij
voorbeeld het Rasmussen-rapport: de gebruikte methode van risicoberekening schakelt
immers het ‘subjectieve element’ uit. Helaas: ‘De acceptatie van deze methodiek
door de vergunning verlenende autoriteiten zal nog wel enige tijd op zich laten
wachten.’ Ook de vermogensexcursie treffen we bij Mostert: die is bij de gewone
kerncentrales door de natuurlijke rem niet belangrijk. ‘In dit opzicht is de reactor
dus inherent veilig.’ Volgens dezelfde criteria is de kweekreactor dus inherent onveilig
- maar dat wordt passend verzwegen.
In het voorwoord tot Kernenergie in beweging schrijven Heertje en zijn
mederedacteur: ‘Het is de - misschien verwaarloosde - plicht van onderzoekers om
de feiten van kernenergie, waarover men het eens is, aan een breed publiek bekend
te maken.’ Het is Heertje kennelijk ontgaan dat feit in dit kader tot drogwoord is
gedegradeerd. Onderzoekers die, zoals het merendeel van zijn auteurs, bij de
atoomlobby werken, hebben na enige decennia nukespeak het etiket ongeloofwaardig
verdiend. De enige zinvolle Brede Maatschappelijke Discussie zou kortom over
nukespeak moeten gaan: de Nederlandse bijdrage aan het Orwell-jaar 1984.
Stephen Hilgartner, Richard Bell, Rory O'Connor: Nukespeak: Sierra Club Books,
San Francisco; f48,75. C.D. Andriesse, A. Heertje (red.): Kernenergie in Beweging,
verspr. Keesing Boeken, Amsterdam, f39,50
In de aflevering ‘Is innovatie erger dan God’ ontbraken gegevens over het
besproken boek. Het ging om: Marlies ter Borg, Innovatie tot in eeuwigheid, De
Horstink, Amersfoort, f22,50
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Hugh Jans
Des hors-d'oeuvre chauds
Nee, lieve lezers, geen drukfout in de kop, ook in het meervoud wordt
hors-d'oeuvre zonder s aan het eind van oeuvre geschreven. Les
hors-d'oeuvre froids en les hors-d'oeuvre chauds. Hors-d'oeuvre
betekent: buiten het menuwerk om, dus: de koude buiten het werk
om gemaakte gerechten of de warme buiten het werk om gemaakte
gerechten.
Ik zal het hier hebben over wat warme huiselijke voorafjes, die kunnen
dienen om de smaak te prikkelen en de eetlust op te wekken. De
culinaire fantasie krijgt bij dergelijke gerechtjes ruim baan en zoals
zo langzamerhand wel bekend moet zijn, zijn recepten geen geboden.
Je kunt ze navolgen zoals ze hier opgeschreven zijn en je kunt op zo'n
grondthema variëren en ermee experimenteren. 't Is als met de muziek,
speel ermee, laat de fantasie erop los, wel liefst zo dat het basisidee
herkenbaar blijft.
Aangezien het een explosief paddestoelenjaar schijnt te zijn, begin ik
met croustades met champignons. Kweekchampignons of elke eetbare
wilde soort paddestoelen kunnen hiervoor gebruikt worden. Een
croustade is een dikke snee brood (ongeveer 3 cm), van ronde,
vierkante of rechthoekige vorm, in het midden uitgehold zodat er een
broodbakje is ontstaan, dat in de koekepan of frituur goudbruin
gebakken wordt, om dan gevuld te worden met een of andere ragoût
of iets dergelijks.

Croustades aux champignons
8 croustades van 3×5×8 cm, van dagoud wittebrood
frituurolie

voor duxelles:
4 eetl. gehakte ui
2 gehakte sjalotten
230 g gehakte droge champignonstelen
boter
zout, peper & nootmuskaat

verder:
1 eetl. tomatenpuree
1 theel. glace de viande (zie VN van 30 okt.)
16 droog geborstelde champignonkoppen van 3 cm 0
boter
1 kop béchamelsaus

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

4 eetl. geraspte belegen boerenkaas

Hol de sneden brood uit, zodat er bakjes ontstaan met een bodem van 1 cm en wanden
van 6 mm dik. Frituur ze licht goudbruin tot croustades en laat die uitlekken op
keukenpapier.
Fruit voor duxelles de gehakte ui, sjalotten en champignonstelen snel aan in een
koekepan met hete boter en kruid met zout, peper en noot. Roer de tomatenpuree en
glace de viande erdoor en vul er de croustades mee. Leg ze op een bakplaat bekleed
met aluminiumfolie.
Sauteer de champignonkoppen snel in de koekepan met nog wat hete boter halfgaar,
strooi er wat zout en peper over en plaats in elke croustade 2 koppen met de bolle
kant naar boven op de saus. Nappeer de koppen met de béchamelsaus en bestrooi
met de geraspte kaas. Schuif de bakplaat in een matige oven (375° F, 191° C) tot de
vullingen licht goudbruin zijn. Dien ze direct op omringd met repen eikebladsla.

Leverworst-paddestoel canapés
4 sneden wittebrood, sandwich dikte
½ recept duxelles (zie boven)
4 eetl. slagroom
60 g Saksische leverworst
½ eetl. madera
citroensap
zout & peper
boter
paprikapoeder
Snij de korsten van de sneden brood en halveer ze diagonaalsgewijs, zodat er 8
broodtriangels zijn. Maak de duxelles en voeg dan de room toe. Kook het op flink
vuur, af en toe roerend, tot de helft in. Prak dan de leverworst erdoor fijn, met de
madera, wat citroensap, zout en peper. Meng alles goed en hou het warm.
Bak de brooddriehoeken zachtjes aan weerszijden goudbruin in een koekepan met
hete boter en leg ze op keukenpapier. Verdeel de pasta over de canapés, druk het wat
aan en versier het bovenop met wal paprikapoeder. Dien ze direct op met wat frisse
tuin- of waterkers er omheen.

Roerei-croustades met garnalen en makreel
4 croustades van 3×10×10 cm (zie eerste recept)
frituurolie

voor roereieren:
6 eieren
2 eetl. dikke room
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5 g zout
peper & paprikapoeder
Tabasco
2 eetl. gehakte bieslook
1 eetl. gehakte peterselie
boter
1 ons vers gepelde Hollandse zoete garnalen
½ gestoomde makreelfilet

Bewerk de croustades als in het eerste recept en frituur ze goudbruin. Laat ze uitlekken
op keukenpapier.
Klop de eieren in een kom los en klop er dan de dikke room door met het zout,
peper, paprikapoeder en een paar druppels Tabasco. Roer er dan bieslook en peterselie
door.
Smelt flink wat boter in een grote koekepan, al roerend met een vork en giet er
steeds roerend de geklopte gekruide eieren bij. Bak, al roerend, tot het eimengsel
begint te stollen. Schraap het van de bodem los en roer de garnalen er tegelijkertijd
door. Laat het eimengsel niet te ver gaan, het moet smeuïg en nog wat vochtig blijven.
Haal de pan van het vuur en vul er de croustades mee. Snij de makreel in blokjes en
warm die even in de koekepan. Schep ze over de roereicroustades en dien ze direct
op.
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[Nummer 12 - 18 december 1982]
Literair paspoort
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
NFL

Al een paar jaar lang is het jubilerende BZZLLETIN het meest succesrijke literaire
tijdschrift in het Nederlandse taalgebied. Dat het meer lezers weet te boeien en aan
zich te binden dan andere bladen, komt ongetwijfeld door zijn grote toegankelijkheid
en bruikbaarheid, bij voorbeeld voor scholieren en studenten: veel afleveringen rond
een auteur of thema, geen merkbare voorkeur voor bepaalde ‘richtingen’ of schrijver,
een mengeling van gedegen beschouwingen, interviews en biografische artikelen
met veel foto's. BZZLLETIN is een literair ‘magazine’, een allermerkwaardigste
kruising van Privé en Merlyn.
Het honderdste nummer, in zijn geheel gewijd aan de literaire kritiek, is volgens
de beproefde formule samengesteld. Het hoofdbestanddeel wordt gevormd door zes
vraaggesprekken van Johan Diepstraten met aan de weg timmerende recensenten.
Chris van der Heijden ondervroeg vier schrijvers over hun ervaringen met de kritiek.
Te zamen nemen de interviews ruim de helft van deze aflevering in beslag, beslag.
Het aardige van de gesprekken met de zes critici is dat ze zich, op één uitzondering
na, ertoe laten verleiden, zichzelf te recenseren en te karakteriseren, aan de hand van
eigen en andermans uitspraken. Carel Peeters en Tom van Deel onderkennen hun
neiging tot het essay, en in samenhang daarmee hun streven naar zorgvuldigheid,
wat bij de laatste ‘verfijnd tekstgericht lezen’ heet, en bij de eerste voert tot de
uitspraak ‘dat de elite-gedachte zich in de kunst moet nestelen, als een buffer tegen
vulgarisering en banalisering’. Bij zulke opmerkingen past applaus; het is tenslotte
nog niet zo lang geleden dat iemand die iets dergelijks zei of schreef, verkettering
ten deel viel. Ook bij de anderen valt op te merken dat sommige uitwassen van de
jaren zestig nu definitief met wortel en tak zijn uitgeroeid.
Wam de Moor probeert een nieuwe omschrijving van de ‘empathische’ criticus
die hij wil zijn, wat overigens geen helderheid brengt, en pleit voor zijn onzekerheid.
Willem Kuipers, redacteur van de Volkskrant, typeert zichzelf als een journalist met
‘meer snelheid dan diepgang’, hetgeen blijkens zijn culturele bagage onnodig moest
zijn, en Jaap Goedegebuure bekent trouwhartig dat hij met ‘te vage en inhoudsloze
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begrippen’ werkt, maar dat pas over vele jaren zal inzien. Anthony Mertens van De
groene ten slotte onttrekt zich aan het interview: als je de vragen eruit knipt, heb je
een artikel van zijn hand dat vraagt om een recensie als ‘een presentatie van een
leeswijze’, en om oog voor buitenlandse literatuur; dat bovendien raak uithaalt naar
‘de praatgroepenkultuur’. Ook hier past een open doekje.
De Inhoudsopgave 1982 van de Boekenbijlage (en van alles wat er
verder over literatuur en boeken in de krant en het kleurkatern heeft
gestaan) zal worden opgenomen in de Boekenbijlage van januari.
Frans de Rover geeft een overzicht van de literatuur na 1970, waarin hij een ‘protest’
en een ‘tegenwicht’ ziet ‘tegen maatschappelijke uitzichtsloosheid’; nodeloos
excuseert hij zich omdat hij niet aan ‘moderne kriteria van wetenschappelijkheid’
zou voldoen. De vroegere redactie-secretaris van Merlyn, J.J. Oversteegen, voert een
gesprek met zijn spiegel, die hier Rita Booy heet, en laat ten overvloede nog eens
zien dat zijn tijdschrift bij lange na niet zo dogmatisch was als vele indertijd dachten.
Rein Bloem schrijft over zijn poëziekritiek, ondergetekende over het literaire
tijdschrift; van Aart van Zoest en Gerda Meijerink zijn er bijdragen over de literaire
kritiek in respectievelijk Frankrijk en Duitsland.
En als klap op de vuurpijl leveren Graa Boomsma en August Hans den Boef een
uiteenzetting over ‘de dominante Nederlandse literaire kritiek in de tachtiger jaren’,
die erop neer komt dat bijna alle critici niet deugen omdat zij hun ‘materialistische
literatuurbeschouwing’ niet delen of afwijzen. Ik citeer: ‘een criticus moet (zichzelf)
voortdurend een aantal vragen stellen. Bijvoorbeeld: wat is de relatie tussen literatuur
en werkelijkheid? Kan literatuur een emanciperende rol spelen? Wat is de mogelijke
functie van literatuur bij het verschaffen van inzicht in maatschappelijke
verhoudingen? Welke houding kan literatuur oproepen? Wat is de rol van schrijvers
en critici in de boekindustrie? Welke plaats heeft het onderwijs in het aanleren van
bepaalde leeshoudingen?’
Dit is niet de plaats om de heren uitvoerig tegen te spreken, maar ik wil toch even
kwijt dat de woorden ‘moet’ en ‘voortdurend’ in geen enkele beschouwing over
literatuur et literaire kritiek oirbaar zijn. Behalve het applaus hoort ook het boegeroep
te klinken; het is die kakafonie die, denk ik, het geheim van BZZLLETIN uitmaakt,
en daarom bij dit lustrum niet mag ontbreken.
J.K.
Het eerste nummer van het Kwartaalschrift DE ENGELBEWAARDER was De
groote verbittering; herinneringen aan mijn vader door Willem Walraven jr. Het
manuscript was aangedragen door Rob Nieuwenhuys, met wie de redactie (Thijs
Wierema, Bas Lubberhuizen, Rob Grootendorst en Toke van Helmond) vanaf het
begin contact had omdat het kwartaalschrift de bedoeling had aandacht te besteden
aan de ‘perifere’ figuren uit de Nederlandse literatuur. En wie wist daar meer van
dan de man die ervoor heeft gezorgd dat Van de Tuuk, François Haverschmidt, F.W.
Junghuhn en P.A. Daum niet uit de Nederlandse literatuur zijn weg te denken? Het
laatste nummer van DE ENGELBEWAARDER - écht het laatste nummer - is daarom
passend aan Nieuwenhuys gewijd. Wie het nummer opslaat en toevallig op pagina
28 terechtkomt bevindt zich op slag in Nieuwenhuys gedachtenwereld en in het
eenvoudige en prachtige proza dat hij schrijft. Toevallig vertelt hij op die pagina ook
hoe hij als jongen op de HBS met het begrip ‘stijl’ kennismaakte, een blinkende
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anekdote die ik niet zal proberen na te vertellen. Het nummer is gevarieerd en een
genoegen om te lezen.

Uitverkoren
- Een jongen met vier benen door Kees Verheul (Querido). Nauwkeurig
autobiografisch proza over de ontwikkeling van een gevoel
- Op Pennewips plek door Ed Leeflang (De Arbeiderspers). Gedichten over
kinderen in de schoolbanken, de onderwijzers en de leraren
- Van koninklijken bloede door Tomas Ross (Holkema en Warendorf). Een niet
geheel vlekkeloos gecomponeerde thriller, die opvalt door een tamelijk hard gebruik
van nog levende personen.

Elliott Banfield

- Pleidooi voor de brief door Pedro Salinas (De Harmonie). Een vlammend betoog
over de allesbehalve secundaire omgangsvorm die in onbruik dreigt te raken
- Het rusteloze graf door Palinurus, vertaald door Joyce & Co. (De Arbeiderspers).
Bemoedigende aantekeningen van een melancholieke geest, Cyril Cononlly
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode
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Het favoriete personage
Frans Kellendonk beschouwde Nigger Jim uit Mark Twains Huckleberry Finn als
zijn vriend, met wie hij op stap kon gaan. J.H. Donner weet niet beter of de Jozef uit
Gen. 37 vers 5-7 zal tot in lengte van dagen de held van zijn geest blijven. Zo heeft
elke lezer een personage dat hem het meest aan het hart ligt en voor wie hij in
werkelijkheid door het vuur zou gaan. De redactie van de Boekenbijlage vroeg aan
Ethel Portnoy, F. Harmsen van Beek, Frans Kellendonk, Koos van Zomeren, Willem
Jan Otten, J.H. Donner, Reinold Kuipers, Else Hoog, Kees Fens, H.J.A. Hofland,
Jan Donkers, K. Schippers en A. Alberts te onthullen aan welke personages uit de
literatuur zij het meest gehecht zijn. Of met wie ze zich tegen wil en dank verbonden
voelen.

Plume door F. Harmsen van Beek
Men probeert zich er zoveel mogelijk aan te onttrekken, vanwege het duidelijke
onrecht dat door kiezen in de hand wordt gewerkt, (bij voorbeeld wat zou mijn hond
of zo iemand anders ervan zeggen: ‘Wát, díé’, en ik: ‘ja maar het moet iemand uit
de litteratuur zijn’, en zij, of hij: ‘en ik dacht nog wel dat je altijd en alleen maar over
mij schreef!’)
Kiezen. Iets, iemand, wat dan ook: maar kiezen! Het verschijnsel dringt zich,
vooral aan wie zogenaamd bewust leven wil, secondelijks op, almaar, zelfs in de
vorm van kiezen voor wél of maar helemáál niet kiezen. Echter, nu is de opdracht
duidelijk: ik moet wel en ik neem gewoon Plume. Hoe onbescheiden en vooral ook
in totale tegenspraak met Plume's persoonlijkheid en het vermoedelijke karakter van
zijn createur, Henri Michaux, (die is nu wel dood, maar ik vind dat eigenlijk des te
gevaarlijker) ik neem Plume.
Het ging zo: Fritz verlaat moedwillig het vaderhuis om het sierlijkste, hoffelijkste,
zuiverste en schoonste Frans te gaan leren spreken in Grenoble, aangezien dat, volgens
nog steeds geldende normen, in andere steden van Frankrijk niet mogelijk schijnt te
zijn en dit loopt uit op een ontmoeting met John.
Die komt uit Amerika met dezelfde oogmerken, daartoe in staat gesteld door een
verwonding die hem een purple heart heeft opgeleverd. John kent dus al een beetje
Italiaans en ook Duits trouwens. Op zijn aanraden verandert Fritz zich in Frédérique,
met de bedoeling om de herinneringen van de mensen daaro, die de Eerste
Wereldoorlog hebben overleefd, niet te herinneren aan dingen die ze zich liever niet
herinneren.
John en Frédérique maken grote strompelingen op en af de daar gelegen
halfgebergten (driekwart - zeg maar) en ze leren veel van elkaar. Vooral Frédérique
van John, die wat ouder is en soldaat geweest en hij spreekt tenslotte zo'n beetje vier
talen, zodat ze nooit om woorden verlegen zitten. Op een dag zegt hij ‘Tenez’ (pak
an, zo iets) en geeft aan Frédérique ‘PLUME’, précédé de Lointain Interieur: ‘grace
à lui j'ai commencétoloveyougrazie’.
Eindelijk. Eindelijk hoeft Frédérique niet meer de wereldliteratuur af te schuimen
op zoek naar een hoofdpersoon om zich eens prettig mee te kunnen identificeren.
Een hele steun in de rug. In afwachting van de vuurwerken, de fusillades.
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Sherlock Holmes door Ethel Portnoy
Ik heb het al eerder gezegd - Sherlock Holmes is mijn favoriete personage. Een
aristocraat van het morele leven. Als het om goed en kwaad gaat, heeft hij altijd een
ferm oordeel, waaraan je je als aan een strohalm vast kunt klampen als je wegzakt
in het drijfzand van het moderne leven, waar alles - moreel gesproken - schijnt te
kunnen.
Holmes twijfelt nooit aan zich zelf of zijn principes, zoals wij gewone stervelingen
die zich een weg banen door de wildernis van deze wereld. Die metafoor komt uit
The Pilgrim's Progress en een paar personages uit die allegorie, Stand-fast en
Valiant-for-Thruth, zouden model hebben kunnen staan voor de figuur Holmes.
Ik ben zo gek op Sherlock Holmes dat ik ieder boek lees, iedere film zie waarin
hij ten tonele wordt gevoerd. Het maakt me niet uit door welke acteur hij wordt
gespeeld: het is net alsof ze allemaal een incarnatie van Krishna zijn. Misschien is
dat het wel dat Holmes zo eindeloos fascinerend maakt: de figuur heeft iets van een
god. Gewone stervelingen klampen zich aan elkaar vast, maar Holmes heeft kennelijk
niemand nodig. Zijn morele kracht geeft hem een soort autonomie; hij is van zich
zelf al volmaakt, als een god. In die constructie moet Watson misschien niet zo zeer
als Holmes' metgezel worden gezien maar als zijn eerste volgeling. Dat Holmes iets
heiligs heeft, wordt bevestigd door het feit dat zijn fans een kapel (want dat is het)
in Baker Street hebben ingericht, compleet met de attributen van hun god. Welke
andere literaire figuur kan daarop bogen?
Holmes is zo'n krachtige figuur, hij heeft zoveel mana, dat er altijd schrijvers zijn
die nieuwe avonturen rond hem spinnen, alsof hij een held uit een oeroude sage is.
Dat is nooit gebeurd met figuren als Father Brown, Hercules Poirot of Peter Wimsey
- met geen enkele literaire held trouwens. Holmes heeft zulke uitgesproken
karaktertrekken dat je er een hoop aan op kunt hangen. Zijn achtergrond blijft voor
een groot deel in het duister, zodat je er vrijelijk over kunt fantaseren. Een schrijver
kan in zijn personage glippen alsof het een handschoen is. Ik heb het een paar keer
geprobeerd, als vingeroefening, en weet waarover ik het heb. Wat als pastiche is
begonnen, komt tot leven en dan neemt deze heerlijke figuur het al gauw over. Over
begeestering gesproken!

Mr. Wemmick (rechts)
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Mr. Wemmick door Reinold Kuipers
Besefte u, zeer geachte redactie, toen u ook mij bij uw originele enquête betrok dat
ik, onder mijn leeftijdgenoten waarschijnlijk als enkeling, van Dostojevski alleen
maar Schuld en boete heb gelezen? Het is zoals meer in mijn leven lang geleden. Het
boek heette destijds nog niet Misdaad en straf. Van Tolstoj herinner ik mij uit mijn
jongelingstijd slechts vaag een verhaaltje. De titel weet ik niet meer. De broers
Karamazov en Anna Karenina behoren door mijn gebrekkige lectuur niet tot de
litteraire personages die mij dierbaar zijn bijgebleven. Aan Anna die Greta Garbo
was denk ik, als ik geprest word om aan haar te denken, met onvermengde weerzin.
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Gisteravond deelden wij ons maal met iemand wiens lezen zijn vak is geworden. Als
bijdrage aan het tafeldiscours poneerde ik, onbedreven in small talk, uw vraag maar
eens. De beroepslezer hoefde niet lang na te denken. Emma Bovary noemde hij
meteen en ook al gauw koning Lear. Het viel mij op dat hij uw voorbeeldenrijtje,
Oblomov, Lolita en Woutertje Pieterse, uitbreidde met figuren die net als zij
naamgevers van letterkundige werken zijn, hoofdpersonen in Reinkultur zogezegd.
Mijn vrouw verfijnde de conversatie door op haar beurt Koekebakker te noemen en
citeerde hem vaardig: ‘Als ik maar een beetje twijfelen mocht, zou ik ook wel lid
van de S.D.A.P. worden.’ Wat Tine zo zinnig te berde bracht, irriteerde mij een
beetje. Ik had Nescio's alter ego willen noemen of Laarmans of een gesprekspartner
(welke wist ik nog niet) van Kronkel. Zo iemand zal iedereen wel nemen, dacht ik
vervolgens, en dat lijkt mij voor de lezers van Vrij Nederland, voor wie divertissement
immers op de eerste plaats komt, niet leuk.

Gulliver

Henri Michaux

Robert Louis Stevenson

Ik bezon mij op Mr. Wemmick, misschien wel de nobelste man in aller talen
letteren. Hij is de klerk van Mr. Jaggers, de advocaat, en verkeert zo dagelijks met
geboefte, zonder nochthans ooit gecorrumpeerd te raken. Hij houdt bij zijn werk een
stiff upperlip, maar wie hij vertrouwen geeft, kan op zijn raad en hulp rekenen. Pip
mag zelfs bij hem thuis komen en vindt in een dorpje op loopafstand van Londen
een door Mr. Wemmick zelf gebouwd huisje met een ophaalbrug, een vlaggestok en
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een kanon. De brug wordt als het past neergelaten en opgehaald, de vlag dagelijks
gehesen en gestreken, het kanon om eenentwintig uur afgevuurd. In de stulp verblijft
Mr. Wemmicks heel oude vader, die met zijn zoon wedijvert in rechtschapenheid.
Lees het maar na in Dickens' Great Expectations.
Met Mr. Wemmick concurreren in mijn ziel Fenna Slapsma-Tiessens, wier dagboek
(‘één manspersoon is altijd beter vertrouwd om los te lopen als twee manlui, benaam
als ze 'n mooie pong vol geld in den zak hebben’) gedurende zevenendertig jaar in
een ontroerende mengtaal van Hollands en Gronings is bijgehouden door J. Rietema,
en Korf, met wie ik mij, zeer geachte redactie, een ondefinieerbaar beetje inniger
verbonden voel dan met Palmström.

Ephraim Mackellar door A. Alberts
In december 1887 begon R.L. Stevenson aan zijn roman The Master of Ballantrae.
Het verhaal geeft drie hoofdpersonen: twee Schotse broers van deftige familie, die
elkaar haten bij leven en dood; en de beheerder van het landgoed, Ephraim Mackellar.
Mackellar is in dienst bij de thuiszittende broer, Henry Drurie, terwijl de ander, de
Master of Ballantrae eerst meedoet met de Stuart-opstand van 1745, daarna over de
wereld zwerft, thuiskomt, met zijn broer duelleert, voor dood wordt achtergelaten,
verdwijnt, weer thuiskomt, zijn gevluchte broer achterna reist, om ten slotte in
Amerika door zijn Indische bediende te worden begraven. Levend. Dat is tenminste
de bedoeling, maar het mislukt. Zijn broer vindt het graf, laat het lichaam naar boven
halen en als dan de Master nog eenmaal zijn ogen open doet, valt Henry dood neer.
Mackellar maakt hun beider grafschrift.
Het is een prachtig verhaal, maar de meest gave figuur is voor mij Mackellar:
trouwe knecht van de bedaarde broer en intens hater van de ander. Van de Master,
wiens niets ontziende charme hem bij tijd en wijle aantrekt als de magneet de naald
van het kompas.
Stevenson zelf heeft de Master, zo niet als zijn hoofdpersoon, dan toch als een
bijna anderhalf jaar lang gedragen lastpak beschouwd. Omstreeks 20 mei 1889 schrijft
hij uit Honolulu: ‘Ik ben dan eindelijk klaar met de Master. Hij is een huiskruis voor
me geweest, maar hij ligt nu begraven onder de luiken. Zijn ziel is naar de hel als er
zo'n plaats bestaat en ik vergeef hem.’ Maar het laatste woord is aan Ephraim
Mackellar, die de beide broers begroef in eenzelfde graf en het getuigenis van hun
leven en hun vijandschap op een zwerfkei liet vermelden.

Yossarian door H.J.A. Hofland
Als kind had ik meer op met Bulletje dan met Boonestaak, maar ik zou niet durven
zeggen of eerstgenoemde in die tijd de grootste held van mijn lectuur was. Wat is
iemands grootste held? Een personage dat hem het meest verwant is, of het dierbaarst?
Of degene die de topprestatie van zijn meest geliefde schrijver vertegenwoordigt?
Of degene die zijn bewondering wegdraagt, iemand die hij zou willen zijn als hij al
niet toevallig iemand anders was? Al die vragen lokken autobiografische openbaringen
uit.
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Ik aarzel tussen de brave soldaat Schwejk van Jaroslav Hasek, kapitein Lemuel
Gulliver van Jonathan Swift en Yossarian uit Joseph Hellers Catch-22.
Schwejk begint zijn loopbaan als hondemepper, wordt soldaat, ontwikkelt zich
onder andere tot oppasser van de aalmoezenier door te gaan huilen als deze een preek
houdt. (Niet omdat die man zo ontroerend sprak, maar omdat hij vond dat die dienaar
Gods een bekeerde zondaar nodig had). Over het algemeen weet Schwejk zich buiten
de militaire organisatie te houden, maar komt ten slotte toch aan het front terecht en
roept daar tegen de krijgslustige vijand: ‘Niet schieten, je zou weleens iemand kunnen
raken.’ Dit vind ik een hoogtepunt van, wat zal ik zeggen, logica en netheid. Maar
overigens is Schwejk me toch te rommelig om op den duur met hem overweg te
kunnen.
Gulliver is een voorbeeld omdat hij zelfs in de meest eigenaardige situaties niet
de kluts kwijtraakt, misschien wel de meest oplettende, koelbloedigste held uit de
literatuur is, en omdat Swift hem zo mooi laat vertellen. Maar zijn voorliefde voor
paarden bevalt me minder, en als hij verklaart hoe hij bij terugkeer van zijn verre
reizen zijn vrouw omhelst en dan flauwvalt omdat hij haar lucht niet kan verdragen,
dan plaats ik een vraagteken.
Blijft over Yossarian. Hij is bommengooier in een Amerikaans vliegtuig, een
Mitchell geloof ik, in Italië, 1944. Na vijftig vluchten boven vijandelijk gebied heeft
hij nog maar één doel: het
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er levend af te brengen. Idealen, vaderlandsliefde, enzovoort kunnen hem gestolen
worden. Maar als hij de kans krijgt om naar huis te vertrekken, op voorwaarde dat
hij daar behulpzaam zal zijn bij het bevorderen van de carrière van een paar kolonels
van wie hij diepe afkeer heeft, laat hij het afweten, ook daar, zij het op het nippertje.
Hij deserteert gewoon, hij smeert 'em, naar Zweden.
Drie heren die zich buiten het georganiseerde leven weten te houden. Is dat hun
aantrekkingskracht?

Professor Pnin door Else Hoog
Als vertalend lezer ben je bij de figuren in boeken die je bewondert en dan gaat
vertalen langduriger en intensiever betrokken dan zo maar een lezer. Het is mij vaak
overkomen dat ik op een personage afknapte nadat ik maandenlang samen met hem
of haar en mijn woordenboeken in mijn martelkamertje had gezeten. Ik herinner me
bij voorbeeld hoe ontzettend de truttige goudblonde Imogen in The Princess with
the Golden Hair, van Edmund Wilson, me op den duur ging irriteren.
Iemand die voor mij altijd overeind is gebleven en aan wie ik met vertedering
terugdenk, is de ‘op een ideale manier kale’, in Rusland geboren en naar Amerika
geëmigreerde professor Pnin, in de roman Pnin van Vladimir Nabokov, die ik een
jaar of vijftien geleden vertaalde. Deze extreem onhandige Pnin, die zich zelf een
zeer handig iemand vond omdat hij ‘een plat kiezelsteentje tien maal kon laten
opspringen op het oppervlak van een vijver en met zijn knokkels een schimmenkonijn
kon maken’, die gefascineerd was door Amerikaanse technische snufjes, zoals de
wasmachine (hij bracht zijn hospita tot wanhoop door de wasmachine vol te stoppen
met alles wat hij maar kon vinden, tot zelfs schoenen toe, ‘alleen om het genot door
die patrijspoort te kunnen kijken naar wat eruitzag als een eindeloze buiteling van
dolfijnen die aan kolder leden’), deze Pnin met zijn gebrekkige Engels en zijn unieke
Pninnigheid ligt me zó na aan het hart dat ik het een genoegen zou vinden nog eens
drie maanden met hem en mijn woordenboeken in mijn martelkamertje door te
brengen. They don't make'em like that anymore. En Nabokov is dood.

Zij door Willem Jan Otten
Mijn personage is naamloos. Zij staat op de pagina's 67 en 68 van Leopolds Verzameld
Werk 1 (editie 1967). Ik heb haar vermoedelijk in 1969 voor het eerst gelezen, 's
zomers, zonder speciaal van háár onder de indruk te zijn - ik was meer onder de
indruk van Leopold zelf, van het idee dat zulk Nederlands geschreven kon worden.
Op mijn achttiende had ik, realiseer ik mij nu, nog geen erotische reflectie: dat wat
ik inmiddels ‘erotiek’ ben gaan noemen was toen nog geen onderwerp van
bespiegeling. Bovendien is de ‘zij’ uit het titelloze gedicht (‘Zij tilt zich overeind en
in’) misschien óók wel achttien, in elk geval is ook zij op een leeftijd waarop ‘zich
zelf laten begaan’, zoals Leopold het op zijn leopoldst noemt, haar wonderlijk en
vreemd voorkomt, ‘alsof dit alles buiten haar was’. Er aanschouwelijker termen voor
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gebruiken zou schennis zijn - dit gedicht maakt heel veel andere beschrijvingen van
vrouwenlichamen obsceen. Ik vermoed dat juist het bestaan van echte pornografie de meest letterlijke reflectie op erotiek (en daarom, in zijn onverbiddelijkheid,
onweerstaanbaar) mij steeds maar weer in de armen van dit gedicht drijft.
Hoe dan ook - mijn ‘zij’ wordt wakker, alleen, zij ontkleedt zich, en zij kleedt zich
weer aan. Zij is onbereikbaar, onaanraakbaar en niet te werven. Het gedicht voert
mij niet in haar leven in. Ik ben niet aan haar ‘gehecht’ (zoals ik aan een
toneelpersonage of een romanfiguur van Bellow of Updike of Toergenjev gehecht
kan zijn). Ik kan haar in gedachten niet ‘door laten leven’, alsof zij iemand is die ik
werkelijk heb leren kennen. Haar aanwezigheid in mijn hersens is volslagen
onaanschouwelijk - ik zie niks wanneer zij zich voordoet aan mijn geestesoog.
Wanneer ik aan haar denk, of beter: op de plek stoot die zij in mijn bewustzijn
inneemt, dan moet ik haar bladzijden opslaan om weer te weten wie zij is; en zij
verdwijnt zodra ik het boek dichtklap. Misschien moet ik haar uit mijn hoofd leren
- maar zelfs dan zal het opzeggen van haar regels onderdoen voor het lezen, want
mijn stem is al veel te tastbaar. Zij is werkelijk alleen maar taal, en kan alleen zelf
zich zelf oproepen.

Zus door K. Schippers
Ik zou Tsjitsjikow uit Gogols Dode Zielen kunnen kiezen (de held die door
onberispelijk gedrag en een voortreffelijke woordkeus krijgt wat hij hebben wil) of
Charles Kinbote uit Nabokovs Bleek vuur (de held die er steeds op uit is de woorden
van een ander naar zijn maatstaven uit te leggen) of de jongeman uit Queneau's
Stijloefeningen (de held die op negenennegentig verschillende manieren een knoop
aan zijn jas mist) of de Hemelse mevrouw Ping uit een gedicht van F. ten Harmsen
van der Beek (de heldin die dubbelgepuntmutst en mevrouwogig is). Toch kies ik
voor een driejarig meisje en een Ierse voetballer, uit boeken die ik las toen ik een
jaar of tien was. Zij spelen een rol in gebeurtenissen die mij ontvankelijk moeten
hebben gemaakt voor Tsjitsjikow, Kinbote, Queneau's naamloze jongeman en de
dubbelgepuntmutste poes.
De voetballer heette O'Rourke. Zijn naam heb ik onthouden, het boek waarin hij
voorkwam, ben ik kwijtgeraakt. Misschien was het een vertaling uit het Engels. De
hoofdpersoon uit het boek had ook een niet-Nederlandse naam: Dick Diver.
Diver krijgt in de kleedkamer na een wedstrijd een klap in zijn gezicht van een
andere voetballer. Hij slaat niet terug. De spelers hebben al langer onenigheid en die
klap is voor de loop van het verhaal van groot belang.
Er is maar één getuige: de roodharige O'Rourke, een vriend van Diver, die net de
kleedkamer binnenkwam toen de klap werd gegeven. De lezer is tevreden dat de Ier
op tijd is gekomen. Nu kan hij getuigen dat de sympathieke Diver is aangevallen.
Als O'Rourke moet getuigen, zegt hij iets heel anders dan wat de lezer verwacht.
Zeker, hij had de klap gezien. Maar het was niet onmogelijk dat er klappen aan vooraf
waren gegaan. Hij kon niet zeggen wie met het gevecht was begonnen. Het driejarig
meisje, Leida of Zus, komt voor in De hut in het bos van C. Joh. Kievit. Ik schrijf
de passage over die mij het dierbaarst is, omdat ik er vroeger zo om moest lachen.
Leida of Zus heeft paaseieren gekregen en voert een gesprek met haar vader.
‘Ja, erg lekker, - maar weet je nu niet, wat dat voor eitjes zijn?’
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1. Uit: De hut in het bos

‘Suikeleitjes, - Pa. - Van Zus.’
‘Nee zo heten ze niet,’ zei Pa. ‘'t Zijn Paaseitjes.’
Zus keek haar Pa een ogenblik met grote ogen aan, die zich met tranen vulden;
haar neusje begon zenuwachtig te trillen, en eindelijk barstte Zus droevig uit:
‘Neen, - neen, - 't Zijn niet Pa's eitjes, - 't zijn Zusje's eitjes...’
O'Rourke en Leida of Zus. Door hen begreep ik dat gebeurtenissen niet altijd
volledig beschreven kunnen worden en dat woorden verraderlijk kunnen zijn.

Seymour Glass door Doeschka Meijsing
Ze hebben de afgelopen week allemaal op mijn schrijftafel gezeten, mijn geliefde
personages, maar een voor een moesten ze er van afvallen om plaats te maken voor
mijn allergeliefdste personage, die het alleenrecht opeiste. Ik heb met de anderen te
doen en beloof plechtig dat ze
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weer op de tafel mogen als ik dit stukje geschreven heb.
De overblijver is de man die zich op een warme dag in 1948 een kogel door het
hoofd joeg uit een Ortgies automatisch pistool, kaliber 7.65. Hij was toen eenendertig
jaar oud en het was een ‘perfect day for bananafish’. Zijn naam is Seymour Glass
en hij is de oudste van de zeven kinderen Glass uit het werk van J.D. Salinger. Tot
voor kort kende ik hem zelf slechts uit het eerste verhaal in de bundel For Esmé with
Love and Squalor. Maar ik hoorde hoe de andere Glass-kinderen nog jaren na zijn
dood over hem vertelden, herinneringen aan hem ophaalden, elkaar troostten door
te zeggen hoe Seymour over de zaak gedacht zou hebben. Hij is de meest goddelijke
broer die je je kunt wensen. Toen Seymour zeventien was, las hij zijn tien maanden
oud baby-zusje, dat om twee uur in de ochtend begon te huilen, een van zijn favoriete
verhalen voor, uit de Tao. ‘She is ten months old, for God's sake,’ zegt zijn twee jaar
jongere broer Buddy Glass. ‘Dat weet ik,’ zei Seymour. ‘They have ears. They can
hear.’

2. J.H. Leopold

3. Thomas de Quincey

Maar in 1981 kwam mij een piraat-editie onder ogen met een werk uit 1965 dat
Salinger nooit heeft willen publiceren Hapworth 16.1924. Dat verhaal is een brief
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die de toen in 1924 zevenjarige Seymour, met zijn broertje Buddy verblijvend in een
vakantiekamp, schreef aan hun ouders, Bessie en Les Glass. Dat is de enige keer dat
Seymour zelf aan het woord is in een ellenlang epistel. Een zevenjarige die zijn
levensfilosofie, zijn kijk op de wereld en de andere kinderen geeft. Seymour Glass
getuigt op zevenjarige leeftijd van zo'n inzicht, zo'n mededogen, zo'n intense
betrokkenheid op de wereld om hem heen, dat het om te huilen is van ontroering.
‘While I am quite frankly skimming over on the debit side,’ schrijft hij zijn ouders,
‘I ought to point out, regretfully, that the great percentage of your children, Bessie
and Les, have a fairly terrible capacity for experiencing pain that does not always
properly belong to them.’ Dat had deze alleraardigste man. Besloot hij daarom op
eenendertigjarige leeftijd ‘to discontinue living’?
Ik ben zijn broer Buddy nog altijd dankbaar dat hij in Seymour an introduction zijn
gestorven broer aan mij heeft voorgesteld, met de mooiste woorden: ‘What is it I
want (italics all mine) from a physical description of him. More, what do I want it
to do? (...) Oh, marvellous thought! Let him come out of this trifle high! But what
kind of high. High, I think, like someone you love coming up on the porch, grinning,
grinning, after three hard sets of tennis, victorious tennis, to ask you if you saw that
last shot he made. Yes. Oui.’
Pure liefde.

Thomas de Quincey door Frans Kellendonk
Vroeger droomde ik er wel van dat Nigger Jim mijn vriendje was, maar tegenwoordig
valt het me steeds moeilijker om hem los te fantaseren uit het boek waar hij in zit.
Romanpersonages zijn precies gelijk aan de woorden waaruit ze bestaan. Ik weet nu
dat je ze in hun element moet laten, wil je ze in leven houden. Ze zijn niet vrij en
daarom voor mijn liefde ongeschikt. Nigger Jim zal dat vlot altijd delen met Huck
Finn, nooit met mij. Van het verhaal waar hij in zit houd ik nog steeds, maar van
hem eigenlijk niet meer.
Anders dan verbeeldingen, zoals verhalen, laten afbeeldingen hun onderwerp wél
vrij. Picasso treurde om de dood van Gertrude Stein toen hij haar voor het eerst met
kortgeknipt haar zag. Ze leek niet meer op het portret dat hij van haar had geschilderd.
Maar de Gertrude Stein van de overlevering heeft kort, grijs haar en dat doet aan het
schilderij niets toe of af. Zelf vervaardigde Stein geschreven portretten. Ze laat daarin
heel eerlijk zien hoeveel moeite het haar kost om iets van haar model in woorden te
vangen. Daardoor weet je dat het zich voor het overgrote deel aan het portret heeft
onttrokken en zo blijft de mogelijkheid open dat jouw lezersliefde enig verschil
maakt, althans: gemaakt zou hebben, want haar modellen zijn nu dood.
Mijn innigste papieren verhouding heb ik op het ogenblik met Thomas de Quincey.
Zijn zelfportret ligt verscheurd in verschillende boeken en essays en in telkens weer
andere metaforen. De fluistergalerij in St. Paul's Cathedral, waar een kuchje aan het
ene eind het andere eind als gebulder bereikt, vertelt hem hoe onnadenkendheden
van lang geleden uitgroeien tot tragische vergissingen. De verdronken stad
Savannah-lamar die ‘als een machtig galjoen, met wapperende wimpels en tuig
piekfijn in orde, over de geruisloze bodem van de oceaan lijkt te drijven’ is zijn
helder en tot in details zichtbare, maar onbereikbaar geworden verleden. Dat zijn
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mooie beelden die niets verduidelijken of vastleggen, slechts vertellen dat De Quincey
zich zelf een ondoorgrondelijk raadsel is. Hij boeit zich zelf en daarom boeit hij mij.

Jozef door J.H. Donner
5. Ook droomde Jozef eenen droom, die hij aan zijn broederen vertelde; daarom
haatten zij hem nog meer;
6. en hij zeide tot hen: Hoort toch deze droom, dien ik gedroomd heb:
7. En ziet, wij waren schoven bindende in het midden des velds; en ziet, mijne
schoof stond op, en bleef ook staande; en ziet uwe schoven kwamen rondom, en bogen
zich neder voor mijne schoof. Gen. 37 vers 5-7.
Een opvoeding met de bijbel brengt het jonge kind reeds vroeg in aanraking met
literatuur. Al voor mijn achtste zat de verhalenschat uit het Oude Testament er
ingeheid en aan het verhaal van Jozef en zijn broeders dank ik mijn eerste literaire
ervaring: wanneer aan het eind van de vertelling de broers hongerig naar Egypteland
komen om koren en zich diep voor de onderkoning moeten buigen, gaf mij dat het
overweldigende ‘aha’, dat het eerste kenmerk van goed lezen is.
Na mijn twaalfde kwam er op het gymnasium een geheel andere literaire traditie
overheen, verheffender en prachtiger ongetwijfeld, maar toch heeft geen van de
mythische gestalten uit de Griekse wereld een zo diepe indruk achtergelaten.
Ongetwijfeld, omdat die Griekse helden in voor- of nageslacht met hun noodlot
worstelden, terwijl de Hebreeuwse jongeling op veel huiselijker wijze gewoon met
zijn broers overhoop lag.
Later heb ik onder invloed van Thomas Mann meer gevoel gekregen voor de fijne
psychologie, die in die Jozef-verhalen steekt. Dat hij de lieveling van zijn oude vader
was, die hem voortrok boven zijn broers (en de aandoenlijke rol van Ruben daarbij,
de oudste, die alleen maar van zijn vader hield). Juist hij moest het slachtoffer worden
van de vrouw van een ander, Potifar, maar uiteindelijk bracht hem dat toch weer
geluk. Meester-dromer, hadden ze hem geschol-
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den, maar als dromenuitlegger maakte hij een schitterende carrière. Dat alles vormt
een cluster van motieven, die hem voor mij de kracht gaf van een archetype.
Maar thans begin ik langzamerhand ook zijn vervreemding te ontdekken: dat hij het
ten slotte toch niet verder bracht dan onderkoning, de eeuwige tweede. Hij had de
liefde van zijn vader, maar diens zegen niet; er was voor hem geen plaats in het
beloofde land en onder de kinderen Israëls is er nooit een stam Jozef geweest.

Konstatin Paustovskij door Koos van Zomeren
De wijsheid van Kilgore Trout, de omstuimigheid van kolonel Aurelio Buendía, noch
de aardsheid van een Siberische pelsjager zullen me ooit doen vergeten dat zij
instrumenten zijn in handen van achtereenvolgens Vonnegut, Márquez en Astafjev.
Met andere woorden: lezend met een schrijversoog voel ik me sterker betrokken
bij de verrichtingen van schrijvers dan van hun marionetten. Noem het een deformatie.
Ik lees desondanks met veel plezier.
Zo kom ik haast vanzelf terecht bij Konstantin Paustovkij (1892-1968), schepper
van een fascinerende autobiografie, waarvan de zes delen druppelsgewijs in het
Nederlands verschijnen. Schrijver en (bescheiden) hoofdpersoon tegelijk. Notulist
van oorlog en revolutie. Bevrijd van de doem van het afgeronde verhaal, dat in een
roman zo benauwend kan werken, wemelen zijn boeken van de levende (en dus
sterfelijke) mensen. Natuurbeschrijvingen alsof je zijn zintuigen even te leen krijgt.
Een snelle afwisseling van ontroering en humor, als in het leven zelf. En een scherp
oog voor de ons omringende waanzin: ‘...Een paar jaar daarna vuurde hij in de Kijevse
opera een revolver af op Stolypin, de minister van de tsaar. De minister was op slag
dood en Bagrov werd opgehangen. Voor het gerecht vertrok Bagrov geen spier. Toen
hij het vonnis hoorde, zei hij: “Het kan me niets schelen of ik nog tweeduizend ballen
gehakt naar binnen kan werken of niet.”’
Wie zou zo iets niet zelf geschreven willen hebben?
Paustovskijs eerste boek begon ik te lezen op 6 november 1967. Ik was jaloers en
dacht: ja, kunst om zó te schrijven als je die tijd hebt meegemaakt.
Maar de kunst is natuurlijk te zorgen dat je je eigen tijd meemaakt en het
vakmanschap te verwerven om er verslag van te doen.

Richard Maple door Jan Donkers
Mijn eerste neiging is om te noemen: Sebastian Dangerfield, begenadigd rokkenjager
en uitvreter, de hoofdpersoon uit Donleavy's Ginger Man, een karakter dat me zeer
aansprak in de tijd toen ik boeken begon te lezen. Of Frits van Egters, of Lucky Jim
(Dixon), bedenk ik dan meteen, twee andere specimen van wat toen zo modieus
‘anti-helden’ werden genoemd. De drie karakters hebben niet eens zo bijzonder veel
met elkaar gemeen, behalve iets authentiek-onbeïnvloedbaars, een eigenzinnige
neiging om de zaken naar hun hand te zetten (waarbij meteen moet worden
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aangetekend dat die zaken voor Frits in zijn Nederlandse context wel heel benepen
bleven). En ik kon om alle drie zo vreselijk lachen, tot ik er pijn in mijn maag van
kreeg. Dangerfields levenshouding beschouwde ik waarschijnlijk ooit werkelijk als
iets nastreefwaardigs, tot ik begon te beseffen dat je slechts tegen betaling van hoge
kosten iets of iemand kunt proberen te zijn die je niet bent.
Daarom is het misschien geen juiste keuze: Dangerfield is zo'n beetje alles wat ik
niet kan (of wil) zijn, en Van Egters en Dixon zie ik de laatste tijd ook nog maar
zelden, trouwens.
Daarom moet het Richard Maple zijn die ik het dichtst bij me in de buurt vind van
alle roman- of verhaalpersonages, de mannelijke hoofdpersoon uit drieëntwintig jaar
alter-ego verhalen van John Updike (Too far to go). Er zijn, in de loop der jaren, wat
elementen van Bech en Rabbit ingeslopen, in het Maple-karakter waarmee ik me
verwant voel, Updike's everyman, ‘die leeft in de schaduw van de geschiedenis maar
zelf geen geschiedenis maakt’.

Konstantin Paustovskij

Ina Damman
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Zijn leven heeft, hoewel ik hem een jaar of tien ouder schat, ook enkele pijnlijke
parallellen met het mijne, waardoor de karakterovereenkomsten des te pregnanter
opvallen. Zijn motieven, zijn reacties, het snijdt me soms bijna de adem af als ik
merk wat daar over mij geschreven wordt, in de laatste verhalen vooral in de
verwerking van de crisis rond zijn huwelijk, zijn eropvolgende schuldgevoel. Hij is
hypochondrisch, hij vraagt om aandacht, hij heeft een lichte neiging tot escapisme.
Dat klinkt niet al te best, maar ik zie nu dat de redactie vroeg naar mijn ‘favoriete’
personages, en dat hoeft degene in wie ik me zelf herken natuurlijk niet te zijn. Mijn
favoriet, dat is Richard Maple beslist niet. Ik heb zo ongeveer een even grote hekel
aan hem als ik aan me zelf heb. Maar misschien zou die hekel nog groter zijn wanneer
ik nu nog steeds een soort Sebastian Dangerfield was.

Brendan Archer door Leopold de Buch
De vraag wie mijn favoriete personage is in de literatuur heeft geen eenvoudig
antwoord: ik heb verschillende soorten favoriete personages, en dan zwijg ik nog
van de invloed van stemmingen, van de tijd van het jaar, de kleur van het licht, het
uur van de dag of nacht.
Zo'n vraag, dat komt er nog bij, blokkeert het antwoord, of stimuleert het zoeken
naar iets dat niet voor de hand ligt, zoals mijn dochter eens, toen zij een opstel moest
maken over een personage uit Le Cid van Corneille, een page koos die in het stuk
bijna geen rol speelt. Waarom? ‘Hij mag maar één keer zijn mond opendoen, en die
ene keer wordt hij nog in de rede gevallen ook.’
Twee categorieën laat ik, elk om eigen specifieke redenen, maar meteen afvallen:
literatuur uit andere eeuwen en culturen dan de onze, en kinderboeken. Maar dan?
Wat is het criterium? Er zijn personages waarop ik verliefd raak, of die ik door
alternatieve scenario's tegen het noodlot probeer te beschermen - Lucette uit Ada van
Nabokov, Phoebe uit The Sweet Dove Died van Barbara Pym, Miss Callendar uit
The History Man van Bradbury. Een ander criterium dat weerwerk oproept, is
identificatie, leidend tot favorieten als Godfrey uit Mirror Mirror van Harriet Waugh
of Keith uit Dead Babies van Martin Amis. Of desnoods de python uit Gros-Gâlin
van Ajar. Om weer andere redenen is
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soms geen identificatie mogelijk, zoals met toch zeer favoriete personages als Valentin
Bru uit Le dimanche de la vie van Queneau of Martial Canterel uit Locus Solus van
Raymond Roussel. De identificatie is daar meer met de schrijver, en dat was de vraag
niet.
Het eenvoudigste criterium, gewoon, dagelijks en simpel, is dat een personage je
lang bijblijft, dat het iemand is aan wie je vaak wordt herinnerd en die je, er is geen
ander woord voor, liefhebt. Zo iemand is, in de boeken die ik de laatste paar jaar heb
gelezen, Brendan Archer (‘The Major’) uit Troubles van J.G. Farrell. Hij ontroert,
ontwapent en roept bewondering op zonder dat er een gemakkelijk te bespelen
sentiment aan te pas komt; dankbaar kom je hem weer tegen in The Singapore Grip
van dezelfde schrijver. Zo denk ik erover op de ochtend van de eerste december, bij
kunstlicht en in eenzaamheid (‘And so it was in the middle of this chaste, warm,
heavenly sandwich that the brokenhearted Major finally fell asleep.’ Penguin uitgave
p. 345).

Holden Herzog door Carel Peeters
‘Waar ik werkelijk kapot van ben is een boek dat je doet wensen, nadat je het uit
hebt, dat de auteur die het geschreven heeft een enorme vriend van je was en je hem
kon telefoneren als je daar zin in had.’ Dit zegt Holden Caulfield in The Catcher in
the Rye van J.D. Salinger. Het is niet dat ik Holden Caulfield zou willen opbellen of
zo, maar ik zou hem wel eens, van een afstand, ongemerkt, in het echt willen bekijken,
gadeslaan, bespieden. Deze aandrift is zeer bewerkelijk, het komt er immers op neer
dat ik voortdurend zit te kijken of iemand niet iets van Holden Caulfield heeft. Is hij
ook zo hooggestemd nerveus? Is hij in staat om een verkeerde stropdas te traceren?
Wat denkt hij over kleine zusjes als Phoebe (‘Ik bedoel, Phoebe heeft altijd een jurk
aan waar je van achterover slaat(...) Ik wou dat u die goeie Phoebe in dat pakje kon
zien dat mijn moeder voor haar in Canada had gekocht. Ik meen het.’), hoe denkt hij
over Jane's hand in de nek van Caulfield tijdens het journaal in de bioscoop?, wat
vindt hij van mensen die nooit iets vinden? (‘Mensen vinden nooit dat iets werkelijk
iets is. Ik wordt er godvergeten misselijk van’), wat denkt hij over Sally? (‘de koningin
van de waardeloze figuren’).
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Goedbeschouwd is Moses Herzog (Herzog, Saul Bellow) een vijfentwintig jaar
oudere Caulfield: ‘Geboren worden is erg gewaagd’, ‘Lees maar een krant, als je dat
kunt verdragen’, ‘Ik probeer er goed en netjes uit te zien maar mijn gezicht staat stijf
van verveling, mijn fantasie morst soep en jus op iedereen.’ Herzog heeft in de loop
van de vijfentwintig jaar op zijn hardst aan het echte leven meegedaan en hij wist
waar hij de beste schrijvers en denkers moest vinden. Maar hij moest gaan begrijpen
dat ‘de kracht van de moraal van een mens of van zijn geestelijke mogelijkheden
wordt afgemeten aan zijn gewone leven’. In Herzog, die lijdt onder zijn intellectuele
én emotionele begaafdheid, komen de zenuwen van een beschaving samen. En toch
bereikt hij aan het einde van het boek het hoogste: hij is ‘much better at ambiguities’
geworden.

George Herbert door Kees Fens
Zal ik voor Anna Sergejewna kiezen, de dame met het hondje? Maar dat is niet fair
tegenover Dmitri Dmitritsj Goerow, want zij dankt haar betovering toch mede aan
hem. Wanneer ik mij uitspreek voor Akakij Aakakijewitsj Basjmatsjkin - ach, hij
had zijn naam al niet mee - en dat zou ik graag, want de tragedie met zijn mantel
vind ik de grootste uit de wereldliteratuur, dan doe ik, vind ik, de kranzinnige
dagboekschrijver Poprisjtsjin te kort. Dat was nog eens een tijd, dat het ambtelijk
apparaat zulke figuren opleverde. Als ik mijn voorkeur uitspreek voor die zwijger
Maarten Scheepmaker, dan moet ik Werther Nieland ook noemen en ook de ‘ik’-figuur
van de novelle, want die heeft zich zelf in de laatste bladzijde van het verhaal - voor
mij de mooiste bladzijde uit het Nederlands proza van na de oorlog - onvergetelijk
gemaakt. Takkie en Jokke uit Koolhaas' Vanwege een tere huid spelen vrij veel in
mijn verbeelding, maar dan zijn ze bijna altijd in het gezelschap van de jongen Aartje
uit Alberts De bomen; voor hem zou ik me willen uitspreken, maar wat is die jongen
zonder de bossen en de bomen in Apeldoorn en ik kan toch niet het Kroondomein
mijn favoriete literaire figuur noemen? Aartje heeft iets van een Cheops in aanleg,
en aan hem denk ik zeer vaak: daar zit hij met zijn mummie in de grafkamer, tekens
lezend die allemaal tekens aan de wand zijn. De vorst die zich zelf ingemetseld heeft,
- hij zou mijn hoofdfiguur zijn, maar nog kort tevoren zweeft hij een eindeloze tijd
door het heelal, en daar verlies ik alle contact met hem. Esther Ornstein met de
rimpels; als ik het oude gebouw van de Amsterdamse U.B. passeer, moet ik vaak
aan haar denken, maar zij is nooit alleen, Ina Damman is bij haar, Trix Cuperus ook
al, en daar komt Adri Duprez, - Vestdijk heeft een vrouwenrijk geschapen waar
kiezen onmogelijk is.
Er lopen twee figuren rond. Herbert en Hopkins heten ze. Ik heb hun levens gelezen;
dat van Herbert door Walton geschreven, is het mooiste. Maar beiden halen het niet
bij de gestalte die zij van zich zelf in hun gedichten hebben geschapen, niet minder
fictieve figuren dan romanpersonages. Ik kies voor de gestalte van George Herbert
zoals die in zijn enige bundel The Temple verschijnt: die wereldwijze mysticus, die
de eenvoud zocht maar niet buiten de superieure gekunsteldheid kon, in zijn taal de
kleine grootmeester van de dubbelzinnigheid en het vernuft. Of hij nu naar dingen
of naar woorden keek, hij zag altijd verwijzingen. ‘Now I in you without a bodie
move,/ Rising and failing with your wings’, schrijft hij over de muziek. Hij had het
over bijna alles kunnen zeggen. Hij heeft de wereld geordend naar het beeld en de
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gelijkenis die hij van zich zelf schiep. In twee jaar haalde hij de eeuwigheid. Dat
moet zijn vroeg-barokke geest veel plezier gedaan hebben.

Medewerkers aan Het favoriete personage
F. Harmsen van Beek is onder meer de schrijfster van Geachte muizenpoot en
andere gedichten en Kus of ik schrijf. Ze vertaalde de dertien fragmenten over Plume
van Henri Michaux, te vinden in de bundel Verschijningen, uitgegeven door
Meulenhoff.
Ethel Portnoy is de schrijfster van De brandende bruid, Broodje Aap en Het ontwaken
van de zee.
Reinold Kuipers is oud-directeur van de uitgeverij Querido.
A. Alberts is de schrijver van De vergaderzaal, Bomen, Eilanden, De honden jagen
niet meer. Zojuist verscheen Het zand voor de kust van Aveiro.
Jan Donkers schreef Opgeruimde verhalen, Gevoel voor verhoudingen. Binnenkort
verschijnt Amerika, Amerika.
K. Schippers schreef de romans Eerste indrukken, Bewijsmateriaal en
Beweegredenen.
Willem Jan Otten schreef de gedichtenbundels De eend, Het ruim en Ik zoek het
hier.
J.H. Donner is schaakgrootmeester en schrijver van studies over het werk van Harry
Mulisch.
Frans Kellendonk schreef de verhalenbundel Bouwval en de romans De Nietsnut
en Letter en geest.
Koos van Zomeren is de schrijver van detectives als Collega Vink vermoord, Oom
Adolf, Minister achter tralies en Haagse lente.
Leopold de Buch schreef, onder de naam Rudy Kousbroek, Anathema's 1, 2, 3 en
4, Een kuil om snikkend in te vallen, De aaibaarheidsfactor, De waanzin aan de
macht, Wat en hoe in het kats.
H.J.A. Hofland schreef, onder het pseudoniem S. Montag, de bundels
Overpeinzingen, De oplettende voorbijganger, Over de afwas, de doodstraf,
dienstmeisjes, Dinky Toys, de roman Nacht over Alicante. Onlangs verscheen Het
gevoel van Columbus.
Kees Fens schreef De eigenzinnigheid van de literatuur, De gevestigde chaos,
Loodlijnen, Waarom ik niet tennis en Oliver Hardy als denker.
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Else Hoog vertaalde een groot aantal romans van onder meer Philip Roth, Edmund
Wilson, Vladimir Nabokov, E.L. Doctorov.
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Op zoek naar het juiste gevoel
Kees Verheuls roman over de inwijding van een jongen
Een jongen met vier benen door Kees Verheul Uitgever: Querido, 176 p.,
f29,50
Carel Peeters
Een jongen met vier benen zou als ondertitel ‘de memoires van een kind’ kunnen
hebben. De verteller vertelt zijn herinneringen aan de tijd dat hij naar de lagere school
ging tot de eerste jaren op de middelbare school. Er staat nergens dat het
autobiografische herinneringen zijn, er staat evenmin dat het hier fictieve verhalen
betreft.
Het karakter van het boek maakt het tot min of meer feitelijke herinneringen: er is
geen ontwikkeling, behalve dat de jongen ouder wordt, er wordt niet geschreven met
de bedoeling een thematisch of anekdotisch verhaal te vertellen en de verteller houdt
zich strikt bij de tijd waarover het gaat. Hij vertelt niets over zijn leven na de
beschreven periode en knoopt evenmin persoonlijke beschouwingen vast aan wat
hij vertelt. De taal is niet beeldend, maar beschrijvend, de spanning is niet die van
een verhaal. De verteller doet slechts zo nauwkeurig mogelijk verslag van wat hij
zich herinnert.
Toch heeft Verheul een duidelijke selectie aangebracht, althans zo lijkt het, want
de vier hoofdstukken bevatten wel een rode draad, hoe onnadrukkelijk ook. Een
jongen met vier benen is een nieuw genre in de Nederlandse literatuur: dat van
‘thematische herinneringen’, of wat men in Frankrijk noemt ‘education sentimentale’.
Er bestaat in het Nederlands geen goed equivalent voor: het gaat om het relaas van
iemand wiens gevoelens worden geboren, opgewekt en ontwikkeld in contact met
zijn omgeving. De eerste vriendschap, de eerste gevoelens van verbondenheid, het
fysieke, nog niet erotisch getinte, contact. Voor een ‘initiatieroman’ is de periode
die Verheul beschrijft te lang, want tegen zijn tiende is het jongetje bij hem al voorzien
van intuïties die niet meer volmaakt onschuldig zijn.

Kees Verheul

De herinneringen zoals ze door Verheul worden beschreven hebben niettemin het
meeste met ‘inwijding’ te maken omdat het perspectief dat van het kind is. Dat kind
weet en kent weinig of niets en staat herhaaldelijk verbaasd, is geïntrigeerd, staat
voor raadsels, hoort woorden waarvan de betekenis onbekend is. Het universum van
het kind dat Verheul beschrijft is klein en de lezer kijkt met hem mee, zodat de grote
wereld buiten de straat waarin hij woont of het dorp waarin zijn huis staat, voor de
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lezer even ver weg is als voor het kind. Dit perspectief vervangt de spanning die
meestal in fictieve verhalen of romans zit.

Choreografie
Hoe onnadrukkelijk ook, centraal in Een jongen met vier benen staat het ontstaan en
de herkenning van gevoelens. Met uiterste precisie beschrijft Verheul de indrukken
opgedaan door de ogen en de hersens van de jongen en de fysieke reacties die daar
het gevolg van zijn. De jongen wordt zelden of nooit als een afzonderlijk individu
beschreven, er wordt bij hem als eenling nauwelijks stilgestaan. Bijna altijd is er
iemand bij hem in de buurt. Het is bepaald geen in zich zelf gekeerd jongetje,
integendeel: hij doet altijd iets wat jongetjes van zijn leeftijd doen: spelletjes, hutten,
fietsen, lezen, sluipen, bespieden. Deze permanente activiteit zorgt voor een contrast
in het boek: hoe gewoon en beweeglijk hij ook als kind is, door de manier waarop
Verheul hem beschrijft is het alsof er altijd iemand met hem meekijkt. Die iemand
is Verheul, die zich nu herinnert wat het allemaal betekende in de opvoeding van
zijn gevoelens.
Het eerste hoofdstuk, ‘Met Bennie spelen’, zet de toon voor de andere: het
belangrijkste voor de jongen is niet het spelen, maar het gevoel dat hij met iemand
samen is. Verheul beschrijft een choreografie van het spelen waarbij de kinderen
voornamelijk hun eigen gang gaan, maar elkaar wel in de buurt weten. Dat veroorzaakt
bij de jongen een vanzelfsprekend en weldadig gevoel: ‘Het fijnste was het als we
ergens waren waar voor ons allebei zo veel te beleven viel dat we, elk verdiept in
ons eigen avontuur, elkaars aanwezigheid vergaten (...) Tijdens deze avonturen bleef
ik me vaag bewust van Bennie's nabijheid. Af en toe zag ik tussen het groen zijn bloes
bewegen of hoorde ik hem in de verte een achtervolging spelen met geweerschoten.’
Dit samenvallen van wat vanzelfsprekend en weldadig is heeft te maken met de titel
van het boek, die verklaard wordt in het hoofdstuk ‘De nieuwe jongen’. Die nieuwe
jongen, het zoontje van een fabrieksdirecteur, komt met zijn ouders in een nieuw
gebouwd huis in het dorp wonen en de hoofdpersoon keek naar zijn komst uit. Het
sociale verschil is groot genoeg om altijd een gevoel van afstand te behouden in het
bijzijn van de jongen. Maar ze trekken voldoende met elkaar op om met elkaar
vertrouwd te raken. Er is één spelletje waarbij die afstand verdwijnt, dat is bij het
hardlopen: ‘Het laatste stuk draafden we, nog steeds gelijk op, het hardst. Ik kreeg
een gewaarwording alsof de gestalten van Olivier en mij gingen zweven en in elkaar
vloeiden, tot we één jongen werden.’ Als de beide jongens, na een padvinderskamp,
enige tijd later allebei over hun hele lijf zweren krijgen, vergelijken ze elke dag hun
wonden en plekken: ‘Net als bij het hardlopen leek het dan of het verschil tussen
Olivier en mij opeens wegviel: in plaats van ons tweeën was er een onbekende jongen
met vier benen, die tegelijk Olivier was en ik zelf. De sensatie duurde hooguit één
of twee tellen. Maar hij was zo sterk dat ik even niets zag en mijn adem inhield tot
het voorbij was.’

Dans van emoties
Een jongen met vier benen zijn herinneringen over aanrakingen, blikken,
gewaarwordingen, sensaties, onbestemde bangheid, nabijheid, distantie. De ouders
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van de kinderen waarmee de jongen speelt en de mensen in de buurt zijn ‘grote
mensen’ waarvan het gedrag scherp wordt getaxeerd als vriendelijk, onverschillig,
hartelijk of uit de hoogte. De moeder van Bennie wordt gezien als totaal iemand
anders als zijn eigen moeder; de moeder van Olivier ziet hem aanvankelijk helemaal
niet staan en praat tegen haar zoon alsof zijn vriendje er niet bij is. Zijn eigen vader
gedraagt zich opvallend vrolijk tegen Olivier. Het wordt allemaal gezien, evenals de
manier waarop zijn vader in een sanatorium verblijft en de raadsels die dat oplevert
als hij woorden opvangt als ‘elektrische sjok’. De jongen ondergaat de vreemdste
gevoelens van misplaatstheid en minderwaardigheid als een vriendje hem zegt dat
je Sjors (van de Rebellenclub) niet als Sjors uitspreekt, maar als George.
De dans van de kleine, grote emoties wakker makende verschillen wordt op elke
pagina uitgevoerd. De aandacht van de jongen voor stemmingen, verschillen in
manier van leven, voor blijken van sympathie of onverschilligheid, staat in dienst
van zijn gevoelens. En die zijn steeds uit op een of andere vorm van intiem contact.
Met Olivier begint de belangstelling voor de piemeltjes, door Verheul beschreven
als een vanzelfsprekende aangelegenheid. Even onnadrukkelijk wordt in het vierde
hoofdstuk ‘Bij meneer Prinsen’ het contact be-
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schreven met meneer Prinsen, de vader van een meisje uit zijn klas, wiens
belangstelling uitgaat naar kleine jongetjes. De nerveuze mimiek van meneer Prinsen
om bij de jongen iets wakker te roepen zodat hij doet wat hij wil, wordt ook met
rustige nauwkeurigheid beschreven. Dat de jongen gedurende enkele jaren bijna elke
woensdagmiddag naar hem toegaat, wordt uitsluitend beschreven, niet van
commentaar voorzien. Het gebeurde, meneer Prinsen was een aardige man, en de
jongen vond het lang aangenaam. De dochter van meneer Prinsen en zijn vrouw
waren die middagen altijd weg en als ze er waren, was zijn aanwezigheid alleen maar
een bron van vrolijkheid: ‘Ik voelde me bij deze vreemde mensen onmiddellijk op
mijn gemak. Zoveel belangstelling, zoveel vergoelijkende warmte - ze deden alsof
ze me al jaren kenden.’
Deze herinneringen, over wat uiteindelijk homoseksuele gevoelens blijken te zijn,
hebben de kracht van het niet-spectaculaire. Hier ontstaat een gevoel waarvan de
aard alleen bekend is bij het jongetje en dat voor hem zelf lang diffuus blijft. De
woorden ‘gewaarwording’, ‘sensatie’ en ‘gevoel’ komen heel vaak voor, maar
beduiden altijd iets concreets en voorstelbaars omdat ze fysiek zijn. Verheuls
taalgebruik is wars van enig effectbejag, evenals de vorm van deze herinneringen,
die niets anekdotisch hebben. De enige aanmerking die ik heb is dat Verheul net iets
te vaak zegt dat hij zich iets wel of niet herinnert, omdat het boek als geheel niet
geschreven is door iemand die moeizaam in zijn verleden aan het graven is. Ik vraag
me ook af of het boek niet wat meer structuur had moeten hebben, zodat de
herinneringen zich minder als een zorgvuldig kabbelende stroom zouden voordoen.
Maar dit zijn kleine bezwaren in het licht van Verheuls onspectaculaire perfectie.
■
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Drenkelingen terug in zee
Patrick Modiano maakt passen op de plaats
De si braves garçons door Patrick Modiano Uitgever: Gallimard, 197 p.,
f28,80
Ed Jongma
Het nieuwste boek van Modiano, De si braves garçons (Jongens waren wij, maar
áardige jongens), vormt de zoveelste variant van zijn obsessie, die hij zelf in het
voorwoord van Emmanuel Berl: interrogatoire, kenschetst als: ‘de tijd, het verleden
en het geheugen.’ Hij kiest ditmaal voor een klassiek thema, dat zich het best laat
illustreren aan de hand van Duviviers film Carnet de bal, waarin een jonge vrouw
een tien jaar oud balboekje terugvindt, en vervolgens op zoek gaat naar de mannen
die op die avond een dans met haar hadden afgesproken. Het wordt, zoals men mocht
verwachten, een ontluisterende serie ontmoetingen, want het leven laat nu eenmaal
weinig intact van de illusies die men op jeugdige leeftijd koestert.
In De si braves garçons gaat het eigenlijk niet anders, zij het dat er nu geen vaste
leidraad is als een balboekje, maar een aantal toevallige ontmoetingen die de verteller
terugvoeren naar de jaren die hij doorbracht op het chique internaat Valvert, waar
jongens zaten zoals hij, onbestemd, van rijke ouders, kosmopolieten, kortom afkomstig
uit die vage wereld, die men langzamerhand zó goed heeft leren kennen bij Modiano,
dat de vaagheid al haast een vertrouwd attribuut is geworden, dat de geheimen eerder
prijsgeeft - via suggestie - dan dat zij verborgen blijven. Bij een ontmoeting met
Newman, een van de vroegere medeleerlingen, noteert de verteller: ‘Ik durfde hem
geen vragen te stellen. Op de School al hulde Newman zich in mysteries, en als je
iets meer wilde weten over hem - zijn adres, zijn precieze leeftijd, zijn nationaliteit
-, dan glimlachte hij zonder antwoord te geven, of hij gaf het gesprek een andere
richting.’
Valvert betekende voor deze jongens een rustpunt, een oord, waar onder de strakke
leiding van de directeur Jeanschmidt, structuur en duidelijkheid heersten. Men voelde
zich geborgen, en beschermd tegen de ongewisheden van de ‘wereld daarbuiten’,
waarin ouders huisden die te duidelijk een eigen leven hadden te leiden, om zich ook
nog te kunnen bekommeren om het lot van hun kinderen. Als Modiano de ouders
laat spreken over hen, dan gebeurt dat ook in vage, afwezige bewoordingen, waaruit
alle interesse lijkt te zijn vervluchtigd. Een van de vriendjes van de verteller, Christian
Portier, bij wie hij vaak thuiskomt, leeft in een soort latrelatie met zijn moeder, dat
wil zeggen dat zij hem ergens in het flatgebouw waar zij wonen een kamertje heeft
gegeven waar hij ‘zelfstandig’ kan leven, maar die zelfstandigheid slaat meer op
haar, want zij wil vrij zijn om haar frequent wisselende minnaars te kunnen ontvangen.
Veel later blijkt zij aangespoeld te zijn in Nice, waar zij met een oudere man getrouwd
is, en kamers verhuurt. Als de verteller haar vraagt naar Christian, antwoordt zij:
‘Hij woont in Canada. Ik heb al sinds lang niets meer van hem gehoord (...) Ik denk
dat hij me niet meer wil zien (...) - Waarom niet? - Zij haalt haar schouders op, - hij
zal me wel een hoop dingen verwijten (...) Eigenlijk had ik nooit een kind moeten
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hebben (...) De oude met wie ik getrouwd ben, weet zelfs niet eens dat ik een zoon
heb.’

Tik van de molen
Het verlaten van de school betekent voor de jongens vaak een breuk waarvan zij
nooit meer zullen herstellen. Ze zijn drenkelingen, die uit de reddingsboot weer terug
in zee worden geworpen. Een van hen, Daniel Desoto, lost het op door altijd ‘kind’
te blijven. Hij staat onder voogdij van zijn vrouw en een louche dokter, die de verteller
verzoekt te vertrekken, want zijn aanwezigheid zal Daniel ‘geen goed doen’. Maar
kinderen blijven zij in feite allemaal, de ex-leerlingen zowel als de leraren, die buiten
de school eveneens als ontheemden rondwaren. Ergens schrijft de verteller: ‘Helaas
werden wij, oudleerlingen van Valvert, vaak overvallen door buien van onverklaarbare
neerslachtigheid, door aanvallen van verdriet die ieder van ons op zijn eigen wijze
trachtte te bestrijden. Wij hadden allemaal, zoals de scheikundeleraar dat uitdrukte:
“een tik van de molen”.’

Patrick Modiano

Zelf blijkt de verteller even weinig tastbaar. Hij heeft twee dochters, lezen wij
ergens, maar heet nu eens Edmond Claude, een acteur, en dan weer Patrick, schrijver
van misdaadromans. Hier speelt kennelijk de schrijver/verteller een spel met zich
zelf door zich af en toe als acteur te vermommen. Het past natuurlijk wel in Modiano's
beeld van de werkelijkheid, dat is opgetrokken uit louter aanduidingen en suggesties.
Een van de suggesties die ons aan de hand worden gedaan, is dat er een mogelijk
verband bestaat tussen Vanvert en het ‘Collège de Luiza et d'Albany’ uit Rue des
boutiques obscures. Beide scholen hebben een directeur die Jeanschmidt heet en de
beschrijving laat ook aan duidelijkheid niets te wensen over. De si braves garçons
opent aldus: ‘Een breed grintpad voerde in een langzame glooiing omhoog tot aan
het kasteel’, en in Rue des boutiques obscures lezen we: ‘Vanuit het venster zag men
het grote grasveld dat afgegrensd werd door een grintpad, dat zeer langzaam glooiend
omhoog voerde tot aan het gebouw waarin ik mij bevond.’ De verteller is hier - hoe
kan het anders - op zoek naar gegevens uit zijn verleden, maar meneer Jeanschmidt
blijkt overleden, en alle archieven zijn verloren gegaan bij een brand. Het lijkt erop
of Modiano in zijn nieuwe boek alsnog tracht dit ontbrekende stukje uit de legpuzzel,
die Rue des boutiques obscures is, in te vullen.
Er zijn meer verwijzingen naar vorig werk: het verhaal over Kurt, de Oostenrijkse
immigrantenzoon, die zich Johnny noemt vanwege zijn uiterlijke gelijkenis met
Johnny Weissmüller, heeft al eens als ‘Johnny’ in de Nouvelle Revue Française
gestaan, zij het dat het Valvert-verleden er nu pas aan is toegevoegd. Winegrain en
Bourdon traden ook al op in Memory Lane, het verhaal dat eveneens een personage
uitleende aan de vorige roman Une jeunesse. Het heeft er dus alle schijn van, dat
Modiano de losse verhalen uit de afgelopen jaren nog eens recapituleert, en de figuren
die erin spelen van een gemeenschappelijk verleden voorziet: Valvert. De eenheid
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van zijn werk wordt hierdoor ongetwijfeld versterkt, maar toch kan ik mij niet aan
de indruk onttrekken dat Modiano met zijn beide laatste boeken passen op de plaats
maakt.

Tweehoofdigheid
Meer dan bij veel andere schrijvers kan, of kon, men de romans van Modiano zien
als een voortschrijdend proces van zelfanalyse, dat in Rue des boutiques obscures
tot een zekere afronding kwam. Het leek logisch dat het boek dat hierop volgde, Une
jeunesse, minder persoonlijke accenten zou hebben, en hetzelfde geldt voor De si
braves garçcons, hoewel de verteller hier af en toe de gedaante aanneemt van ene
Patrick, schrijver van misdaadromans. De tweehoofdigheid van de verteller, waar ik
het al over had, lijkt mij in dit boek een wat geforceerde poging om nog enige
‘suspense’ te geven aan een verhaal dat, zonder deze persoonlijke verwijzingen, heel
goed op eigen benen kan staan.
Opvallend bij Modiano is dat hij in zijn eerste roman, La Place de l'Etoile nog
een tamelijk exuberante stijl hanteerde, maar dat hij in de volgende boeken een steeds
soberder proza is gaan schrijven dat, door het raffinement waarmee het gebeurde,
ook een steeds grotere zeggingskracht kreeg. Kortom, Modiano beheerst het métier
als geen ander en De si braves garçons is een prachtig boek, maar het surplus dat
zijn eerste boeken kenmerkte, dat lijkt verdwenen. Voorlopig verdwenen, hoop ik.
■
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Prins Bernhard in de thriller ingetreden
De Lockheed-affaire blijkt een rijk terrein
Van koninklijken bloede door Tomas Ross Uitgever: Van Holkema en
Warendorf, 288 p., f21,50
Een gewaarschuwd man door Dick Francis Uitgever: De Arbeiderspers,
Crime de la crime, 350 p., f29,50
Kiem van het kwaad door William March Uitgever: De Arbeiderspers,
Crime de la crime, 190 p., f19,50
Duffy en de pornokoning door Dan Kavanagh Uitgever: De Arbeiderspers,
Crime de la crime 200 p., f21,50
Codewoord Brimstone door Robert L. Duncan Uitgever: Bruna, 256 p.,
f24,90
Dubbel spoor naar de dood door Nicolas Freeling Uitgever: Sijthoff, 200
p., f18,50
De keerzijde van het verraad door Ted Allbeury Uitgever: Van Holkema
en Warendorf, 282 p., f24,50
R. Ferdinandusse
Tomas Ross (pseudoniem van de Nederlandse thrillerschrijver Willem Hogendoorn)
heeft zich deze zomer in een interview (er wordt zo krankzinnig veel geïnterviewd
dat ik het niet terug kan vinden) verteld dat zijn volgende thriller over de
Lockheed-affaire zou gaan. Hij voegde daaraan toe, als ik me goed herinner, dat het
hem verbaasde dat niemand van dat prachtige gegeven gebruik maakte.
Die verbazing is tamelijk naïef: prins Bernhard is altijd nog onderdeel van het
Koninklijk Huis en dat vereist behoedzaamheid. In de dagen dat er naar Bernhards
handelen een commissie werd ingesteld, veronderstelde meer dan de helft van de
Nederlandse bevolking dat die commissie wel niks zou vinden. Toen die commissie
van alles vond, veronderstelde meer dan de helft van de Nederlandse bevolking dat
de prins wel niet gestraft zou worden. En dat klopte. Als er ooit bij het afscheid van
Den Uyl uit de vaderlandse politiek een Liber Amicorum wordt gemaakt, hoort daarin
een bijdrage van prins Bernhard, die uitlegt dat Den Uyl de grootste staatsman van
de laatste twintig jaar is geweest, omdat hij, na Drees in 1956, het Huis van Oranje,
en daarmee het Nederlandse volk, van een ongezonde broederstrijd heeft gered.
De niet-veroordeling van prins Bernhard heeft, sociologen zullen er nog tientallen
jaren proefschriften over kunnen schrijven, geleid tot een ongekende publiciteit over
corruptie in dit vaderland. Amsterdamse agenten, betrapt op het aannemen van
vijfentwintig gulden, of een slof sigaretten, beriepen zich op het straffeloze aannemen
van Lockheed-geld. Commentatoren, overstelpt door nevenfuncties, geheime BV's
en stichtingen, konden weinig anders dan toegeven dat het patriottische begrip van
de Tweede Kamer in 1976 een algemeen sein tot begrip voor sommige geldstromen
was geweest.
Waarom Tomas Ross zo naïef was, kan men terugvinden in zijn derde Martin
Finch-thriller, die de smakelijke titel Van koninklijken bloede draagt. Het omslag
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laat onder meer een gebroken witte anjer zien, een niet originele gedachte, omdat
Elseviers Magazine, in de dagen dat het Donner-rapport over de prins verscheen,
ook al met zo'n omslag kwam. De thriller vertelt van Ross' hoofdpersoon, de
BVD-agent Martin Finch, die op pad wordt gestuurd, op verzoek van de minister
van Verkeer en Waterstaat, om papieren van de Prins der Nederlanden, Bernhard
dus, terug te halen. Papieren die gejat zijn na een conferentie over verkeersvliegtuigen
in EEG-verband, ergens in Brussel.
Maar eenmaal in Frankrijk begint de ellende, met moord en doodslag, en belandt
Finch in een omgeving die versierd is met namen uit het Donner-rapport: Heffner
en Weisbrodt. De lezer weet onmiddellijk dat er wat aan de hand is (het staat trouwens
ook weer op de achterflap: in de schaduw van Lockheed), en dán pas begint het bij
onze BVD-agent een beetje te dagen. Ross heeft altijd gezegd en laten weten dat de
BVD niet zo slecht is als zijn reputatie, maar een agent op pad sturen om
luchtvaartpapieren van Bernhard zonder dat bij die agent bij de naam Weisbrodt een
belletje begint te rinkelen, is tamelijk zwak.

Tomas Ross

Er komen trouwens nog meer beladen namen voor: Soestdijk bedient zich ook van
een zekere Colson, een naam uit de Watergate-affaire; terwijl de Teutoons uitziende
Amerikaanse boeve de feministische naam Fay Weldon draagt.
Eén van de motto's van het boek is ontleend aan senator Frank Church, die over
de Lockheed-smeergelden zei: ‘A cast of characters out of a novel of international
intrigue’. Ross heeft die novel klassiek opgebouwd. Het begint met een intrigerend
stukje autojacht op een Nederlandse snelweg, zonder dat dat later in het verhaal een
(belangrijke) rol speelt. Het onderzoek van Finch is spannend en afwisselend en het
leidt tot een grote scène in het hooggebergte in Zwitserland. Maar daarna moet de
echte ontknoping nog komen, in een bos bij Fontainebleau, en Ross springt dan met
enkele van de hoofdpersonen uit de Lockheed-geschiedenis tamelijk hard om. Een
hand trekt een witte anjer van een rever en laat hem in het graf vallen.
Tomas Ross' debuut, De honden van het verraad, is nog steeds zijn beste boek.
Geschreven vanuit één gedachte, met een sterk samenhangend plot, en vooral met
zeer verrassende wendingen. Dat laatste ontbreekt een beetje in Van koninklijken
bloede: na de ambitieuze inzet is de lezer afhankelijk van wat Finch zoal ontdekt,
over- en tegenkomt. Maar Ross lost dat aardig en laconiek op, en zo bezitten we nu
onze eerste Lockheed-thriller. En het zou me niet verbazen als er meer zouden volgen
want het is een rijk terrein. Ross heeft al eerder bewezen (in De ogen van de mol, bij
voorbeeld) dat hij mensen goed van kant kan maken en hij doet dat ook nu weer naar
hartelust.

Mooie oogst
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In de afgelopen maanden kwamen op het misdaadterrein nog een aantal interessante
vertalingen uit. ‘Crime de la crime’ met Een gewaarschuwd man van Dick Francis.
Het is de twintigste Francis, waarin hij de korte thrillers uit zijn begintijd eigenlijk
verdubbelt: een intrige rond de oudste van twee broers wordt na een kort tijdsinterval
nog eens herhaald rond de jongste broer.
In ‘Crime de la crime’ ook de heruitgave van een klassieker. Toen wijlen Ab Visser
in 1961 in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
(wat een tijd was dat!) een handleiding voor de detective-lezer schreef (Kaïn sloeg
Abel), eindigde hij met een opsomming van de beste tien misdaadboeken, waarin hij
zei dat je The bad seed van William March niet mocht missen. William March komt
in geen enkele handleiding verder voor, het was een wat treurige man die een tiental
boeken schreef, waarvan The bad seed onverwacht een langlopende bestseller werd.
Het boek werd ver-
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taald door wijlen Theo Eerdmans en verscheen bij Bruna - als Zwart Beertje - eerst
onder de titel Schuldig bloed en later - als Crime Classic - onder de titel Het zaad
des verderfs. In deze nieuwe uitgave heet het De kiem van het kwaad, en verhaalt
van de uitgekiende moordlust van een zeer jonge hoofdpersoon. Er is nu aan af te
lezen dat het in de jaren vijftig werd geschreven, maar het heeft zijn kracht nog niet
verloren.
Ook in ‘Crime de la crime’ het misdaaddebuut van Julian Barnes. Barnes schrijft
onder andere tv-commentaren, eerst in The New Statesman, nu in The Sunday Times.
Hij heeft twee mooie romans op zijn naam, die zich onderscheiden door een ijzersterk
gegeven en een even krachtig begin. Daarna loopt het een beetje weg. Datzelfde
geldt voor zijn misdaadboeken, die hij publiceert onder het pseudoniem Dan
Kavanagh. Zijn eerste heette Duffy, in de Nederlandse vertaling wat aangescherpt
tot Duffy en de pornokoning. Het eerste hoofdstuk (en ook de eerste zin) betekent de
aanzet tot iets wat geweldig moet worden, maar helaas houdt de auteur dat niet vol.
Duffy is een tot corruptie geneigde, biseksuele oudpolitieman, maar de zaak die hij
in de rosse buurten van Soho moet oplossen, is er eentje van dertien uit een dozijn,
de auteur houdt de vaart erin door mooie effecten.
Bij Bruna verscheen, mooi nieuws voor de liefhebbers, de laatste van Robert L.
Duncan: Brimstone onder de voor de hand liggende titel Codewoord Brimstone.
Helaas niet spelend in Japan. Het boekje draait om twee mooie gegevens en de
computer. Allereerst het dorpje in de Oeral, dat vroeger wel op de stafkaarten stond
en nu, zonder één spoor na te laten, is verdwenen. En ten tweede dat merkwaardige
stukje tape van 18½ minuut, dat Cameron eerst niet kan thuisbrengen en waarop hij
ten slotte de stem van Nixon herkent. Om deze intrigerende zaken bouwde Duncan
opnieuw een van zijn harde verhalen op. Het patroon is van hem bekend: de eenling,
gesteund door een vrouw, en doelwit van alle krachten die er door de autoriteiten
maar te mobiliseren zijn. Maar zijn vakmanschap veegt dat herkenbare patroon soepel
en spannend van tafel, zoals dat hoort.

Staphorst
Bij Sijthoff ging men verder met de heruitgave (in betere vertaling) van de Van der
Valk-romans van Nicolas Freeling. Die auteur, tot voor kort in Engeland nog op de
handen gedragen, begint zelfs bij zijn grootste bewonderaars krediet te verliezen
door zijn rammelende filosofietjes, die soms aardige intriges totaal overwoekeren,
maar ook in die oude boeken zat dat al een beetje, het effect van de omgevallen
boekenkast. Dubbel spoor naar de dood is de vertaling van Double Barrel, uit 1964.
Van der Valk wordt, incognito, naar een klein dorpje in Drente gestuurd voor een
onderzoek naar een schrijver van anonieme brieven aan vrouwen. Die brieven
veroorzaken verdriet en zelfmoord. Een prachtig gegeven, en heel spannend om te
lezen als men maar voortdurend bedenkt dat hier een buitenlander aan het woord is
die zich tracht in te leven in het wel en wee van een soort Staphorst. (‘Een blondine
van het type dat vroeger wel poezel juffertje werd genoemd. Niet direct spectaculair
knap, maar prettig.(...) Nogal brede taille, maar ter compensatie heel wat heup en
boezem. Stevige, welgevormde benen met teveel enkel en voet. Gewoon barsten van
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gezondheid en energie. Ogen te klein voor een groot voorhoofd en een enorm
opgepofte, honingblonde haardos. Ik merkte het allemaal met instemming op, maar
dacht heimelijk dat ze wel vervelend in bed zou zijn.’) De zaak verdiept zich
naderhand: de oorlog, jood en verraad. Uiterst curieus en amusant om te lezen, maar
het bevestigt het gevoel dat Van der Valk een door Engelsen bewonderde kijk op
een stukje Nederland is. Een hoop landelijke ontucht. Van der Valks vrouw - maar
die kwam weer uit Frankrijk - vond het eigenlijk best leuk. Maar volgens haar was
de strip van Olivier B. Bommel ook de enige leesbare literatuur van ons landje.
Bij Van Holkema en Warendorf verscheen opnieuw een boek van Ted Allbeury.
Op zich zelf is dat al de moeite waard, want van Allbeury is langzamerhand bekend
dat hij het in vertaling niet doet bij de Nederlandse lezer. Misschien heeft hij zijn
naam niet mee, het meeste wat hij schrijft lijkt uit dezelfde fabriek van altijd weer
dezelfde USA-USSR confrontaties te komen. Maar De keerzijde van het verraad
(The Other Side of Silence) is van leuker deeg gebakken. Het is weliswaar het
zoveelste verhaal over Kim Philby, maar Allbeury heeft er een interessant tintje aan
gegeven. Kim Philby laat vanuit Moskou weten dat hij eigenlijk wel terug naar
Engeland wil. De agent die naar Moskou gestuurd wordt om poolshoogte te nemen,
krijgt de indruk dat Philby die terugkeer eigenlijk normaal vindt. Voor de agent in
kwestie goed en wel in Londen terug is, wordt de chef van MI-5 al vermoord
gevonden. Allbeury's intrige beweegt zich rond de veronderstelling dat Philby's
werken voor de Russen helemaal niet zo bijzonder is geweest en dat er in Engeland,
in de geheime dienst, heel wat mensen rondliepen die ervan op de hoogte waren en
er rekening mee hielden. Om de plot rond te krijgen is het verhaal doorspekt met een
groot aantal flash backs die episoden uit het leven van Kim Philby belichten. Dat
breekt de spanning nogal - maar aan de mooie opzet van het boek doet het weinig
af.
■
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In de kelders van de geschiedenis
Theun de Vries' historisch epos over de ketterij
Ketters Veertien eeuwen ketterij, volksbewegingen en kettergericht door
Theun de Vries Uitgever: Querido, 699 p., f79, - tot 1 februari, daarna
f89,Aad Nuis
Het verschil tussen een ketter en een andersdenkende zit niet in hun opvattingen,
maar in de omstandigheden waaronder ze die te berde brengen. Andersdenkenden
vindt men in samenlevingen als de onze, waarin anders denken mag. Waar een
overheersende rechtgelovigheid alle anderen het recht van spreken ontzegt, komen
de ketters om de hoek kijken. Ketters geloven het ongeoorloofde, het letterlijk
levensgevaarlijke; ze worden vervolgd, vaak ter dood gebracht, en ook nadat hen
voorgoed het zwijgen is opgelegd, worden hun woorden nog van officiële zijde
onherkenbaar verdraaid als ze niet totaal kunnen worden uitgewist. Het is een wonder
dat ze zo onuitroeibaar zijn. In de wereldgeschiedenis tot dusver zijn ketters van alle
tijden, andersdenkenden helaas een gunstige uitzondering.
We kunnen het begrip ketter, in overeenstemming met het oorspronkelijk
spraakgebruik, ook minder ruim opvatten, en beperken tot godsdienstige overtuigingen
binnen het christendom. Het beeld wordt dan minder somber. Van ketters en de
bijbehorende banvloeken en brandstapels is dan alleen sprake in de periode voor de
Reformatie, toen er nog één Kerk was met universele pretenties en de macht om haar
geestelijk monopolie aan iedereen op te leggen.
Globaal gesproken althans. Ook na de breuk in de kerk hielden de verschillende
brokstukken in Reformatie en Contrareformatie er nog lang absolutistische neigingen
op na, en de brandstapels bleven roken tot in de achttiende eeuw. De
heksenvervolgingen, die zich overigens nauwelijks tegen echte dissidenten richtten,
maar tegen mensen die onder martelingen tot het bekennen van denkbeeldig dissident
gedrag werden geprest, vonden hun hoogtepunt lang na de reformatie. Pas na eeuwen
moord en doodslag om des geloofs wil besloten de christenen, waarschijnlijk meer
uit vermoeidheid en zakelijk belang dan vanwege het humanistisch ideaal van de
verdraagzaamheid, elkaar in vredesnaam dan maar op eigen manier zalig te laten
worden of naar de hel te laten gaan.

Een satirische tekening op Reuchlin. Hij spreekt, omringd door leerlingen, met twee tongen.
(Uit: Streydt puechlin van Joh. Pfefferkorn, 1516)
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Aan de andere kant is het beeld van de middeleeuwse Kerk als een onveranderlijke
rots van dominerende rechtzinnigheid ook niet goed tegen nadere beschouwing
bestand. Nadat het Romeinse Rijk officieel christelijk was geworden, bleef er sterke
concurrentie van buiten en verdeeldheid van binnen. Wie van de elkaar in de eerste
eeuwen verdoemende en buiten de Kerk werpende patriarchen over kwesties als de
erfzonde en de natuur van Christus de ware rechtzinnigheid vertegenwoordigden,
weten we alleen achteraf. Ook later blijven spanningen en scheuringen, eigengereide
vorsten en tegenpausen, hervormingsacties en hooglopende meningsverschillen de
rust in de Kerk verstoren.
Niettemin kan men de geschiedenis van het christendom, totaan het moment dat
de Reformatie alles door elkaar gooit, beschrijven als een historie met twee
verdiepingen. Boven speelt zich de officiële kerkgeschiedenis af, beneden, in de
kelder, ontspint zich het verhaal van de telkens weer onderdrukte maar nooit geheel
uit te roeien ketterij.

Ruime kelders
Er zijn verschillende redenen om zich voor de kettergeschiedenis te interesseren en
die zelfs, hoe marginaal ook, belangwekkender te vinden dan de hoofdstroom van
de geschiedenis. In de eerste plaats prikkelen ketters de pure speurzin, omdat ze min
of meer in het geheim moesten werken en vaak alleen bekend zijn uit de lasterpraat
van hun orthodoxe vijanden. Daar komt voor bepaalde onderzoekers de hartstocht
voor verloren zaken bij, het streven naar rehabilitatie van wat door de geschiedenis
zo hardhandig is ondergespit. Er is de psychologische nieuwsgierigheid naar de
wortels van kettermoed en ketterhaat, en de cultuurhistorische die onder de officiële,
statische geloofsopvatting wil duiken naar het veranderende wereldbeeld van de
mensen in de middeleeuwen, en naar het ingewikkelde netwerk van ideeën en
voorstellingen dat daarbij een rol speelt. Daarnaast is er het wat minder belangeloze
motief van diegenen die vooral in ketters geïnteresseerd zijn als voorlopers van hun
eigen, moderne ideeën. Iedereen die daarop uit is kan in de ruime kelders van de
kettergeschiedenis wel iets van zijn gading vinden, van mysticus tot liberaal en van
fascist tot feminist, maar verreweg het meest consequent is het gedaan door
marxistische historici. Voor hen gaat het niet zozeer om de religieuze opinies, die
voor de ketters zelf zo belangrijk waren dat ze er de brandstapel voor opgingen, maar
om hun veelal onbewuste rol in de klassenstrijd.
Het omvangrijke, door Querido fraai en smakelijk uitgegeven boek over ketters
van Theun de Vries sluit aan bij deze marxistische traditie. Van hem viel niet anders
te verwachten, en hij komt er duidelijk voor uit. ‘Geschiedenis,’ verklaart hij in de
opdracht die aan het boek voorafgaat, ‘die wij met Hegel opvatten als progressie in
zelfbewustzijn en met Marx als het grote doorgangshuis waar alle menselijk willen
en botsen dient om ons naar een eindelijk gehumaniseerde samenleving te leiden.’
De Vries als historicus is een schrijver die weet hoe het verhaal ten slotte zal
aflopen. Dat inzicht stelt hem in staat te beoordelen waartoe de daden van zijn
personages uiteindelijk ‘dienen’, en dus wat er wezenlijk in is en wat bijzaak. Zijn
ketters zijn socialisten avant la lettre, met wat religieus spinrag in hun hoofd dat in
hun stadium van maatschappelijke ontwikkeling helaas nog onvermijdelijk is. Aan
het eind van zijn boek, als hij het ketterverhaal tot en met de reformatie heeft voltooid,
schrijft hij dat het eigenlijk gevolgd zou moeten worden door een tweede, waarin
wordt verteld: ‘Hoe zich “het proces van de waarheid” voltrekt als het geleidelijk
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uitbannen van alle religieuze mythologie ten gunste van een aardse visie, wanneer
de produktiekrachten groeien en de politieke en culturele realiteit het zonder de
aanroeping van bovennatuurlijke machten kan stellen. Zo'n boek zou de revolutionaire
veranderingen moeten laten zien van de maatschappelijke belangen en inzichten, en
daarmee van hun conflicten, die tot een voorlopig nieuw hoogtepunt leiden: de
geboorte van het wetenschappelijk socialisme als de filosofie van het moderne
proletariaat, en tegelijk als vertrekpunt van verdergaande, nog onoverzienbare
ontwikkelingen.’

Verschoppelingen
Dat deze visie bij De Vries meer betekent dan een bijzondere nadruk
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op de sociale component van de kettergeschiedenis, blijkt bij voorbeeld als je dit
ketterboek vergelijkt met het geuzenboek van de minstens even sociaal bewogen
Louis Paul Boon. Theun de Vries is geen ketter met zijn ketters zoals Boon geus is
met zijn geuzen. Typerend voor de laatste is dat hij zijn liefdevolle aandacht niet
richt op de Noordnederlandse opstandelingen die uiteindelijk wonnen, maar op de
Zuidnederlandse die verloren en uit de geschiedenis vielen.
Bij Theun de Vries is dat anders, en dat is misschien nog meer een kwestie van
temperament dan van zijn marxistisch geloof. Binnen die zelfgekozen denkwereld
is deze schrijver, die Potgieter en Busken Huet bij voorbeeld veel hoger aanslaat dan
‘de al te neurasthenische’ Multatuli, eerder een bedaarde rechtgelovige dan een
rebelse geest. Het is meer de ‘beweging’ dan de individuele ketter die hem interesseert,
en alles wat zich niet laat passen in zijn ordelijke dialectiek van de geschiedenis
wordt al gauw op ietwat ongeduldig vermanende toon afgedaan. Opluchting maakt
zich meester van de auteur als hij halverwege het boek aan boerenopstanden, Wycliffe
en de Hussieten kan beginnen, want dan hoeft het sociale protest niet meer moeizaam
te worden losgepeld uit een schil van ‘religieuze fantasterij’. De ‘kwalitatieve sprong’
van de reformatie komt in zicht. ‘De ketterse zonderling met extravagante
godsdienstige voorstellingen gaat allengs verdwijnen,’ verzucht De Vries op bladzij
357.
Hij heeft dan al heel wat met die zonderling te stellen gehad. Misschien komt het
daardoor dat de honderd bladzijden die aan de verzuchting voorafgaan en die over
de dertiende en veertiende eeuw handelen, de slechtste van het boek zijn. Die toch
al onoverzichtelijke periode wordt nog rommeliger door de karige en grillige manier
waarop met jaartallen wordt omgegaan; het lijkt of de schrijver hier en daar zelf de
kluts kwijtraakt met de chronologie, zonder dat hij thematisch duidelijkheid schept.
Hier wreekt zich ook nog meer dan in andere gedeelten het feit dat de stijl van De
Vries nu eenmaal geen wonder is van lichtvoetigheid, beknoptheid en beeldend
vermogen. ‘Niet in het minst’ komt één keer voor in de betekenis van ‘in het geheel
niet’, maar zeker een paar honderd keer in die van ‘niet in de laatste plaats’. Ik merk
dat niet zozeer op omdat het geen correct Nederlands is - het spraakgebruik hou je
toch niet tegen - maar omdat het gebruik ervan als stopwoord typerend is voor de
lichtelijk plechtige en houterige volzinnen die in dit boek onverstoorbaar achter
elkaar blijven aanrollen.
Maar goed, een nuchtere, enigszins saaie schoolmeester die ordelijk navertelt en
niet met zelfbedachte theorietjes te koop loopt, heeft ook zijn voordelen, zeker bij
een onderwerp als dit, dat naar zijn aard zoveel aanleiding geeft tot fantastische
speculaties. Het boek is een enorme kaartenbak vol grotendeels weinig bekende maar
belangwekkende feiten, meestal netjes gerangschikt, hier en daar zoals gezegd in
wanorde geraakt, maar zelfs dan misschien te verkiezen boven een essay dat op een
paar welgekozen feitjes een torenhoge hypothese bouwt.

Marxistische formule
Het best op dreef is De Vries in de gedeelten waarin de stof een thematische
behandeling mogelijk maakt, zoals in het vijfde van de zeven delen, Gods wagenburg,
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dat het naar tijd, plaats en handeling beperkte verhaal van de Hussietenoorlogen
vertelt, of het tweede deel waarin de Manicheïsche ketterij wordt behandeld vanaf
haar ontstaan in de derde eeuw tot aan de bloei en ondergang van de Zuidfranse
katharen of Albigenzen in de dertiende. Dit geloof stelt min of meer gelijkwaardige
machten van goed en kwaad, licht en duisternis tegenover elkaar, waarbij de wereld,
inclusief instellingen als Kerk en Staat, een creatie is van de macht der duisternis.
Alleen in de ziel van mensen (volgens sommigen ook in dieren en planten) zit een
sprankje licht opgesloten, dat zo gauw mogelijk uit de duistere wereld moet worden
geholpen. Een boeiende opvatting, die vooral in tijden van ellende en tegenspoed in
veel opzichten aannemelijker klinkt dan de leer van een almachtige, goede godheid
die ook de duivel aan een touwtje heeft.
Gelukkig voor De Vries en voor zijn lezers is een belangrijk deel van vooral de
latere ketterbewegingen beter te begijpen met de marxistische formule. De Kerk
begon in de loop van de middeleeuwen haar monopolie op de genade steeds
schromelijker te misbruiken, en de talrijke ketterse pogingen om hetzij de Kerk van
dure en onwaardige poespas te ontdoen, hetzij het monopolie te ontduiken door buiten
de Kerk om contact met hogerhand te leggen, zijn duidelijk verwant met sociaal
protest, al vallen ze er niet altijd mee samen. De Vries voelt er zich bij thuis, en zijn
relaas
Vervolg op pagina 21
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Wat te doen? Op reis!
Een onderzoek naar de ‘condition féminine’
Denken over liefde en macht door Kiki Amsberg en Aafke Steenhuis
Uitgever: Van Gennep, 214 p., f29,50
Diny Schouten
Zijn reizen geestverruimend? Kant moet ooit gezegd hebben dat een mens niet méér
ervaren kan dan het uitzicht dat het dakvenster van zijn eigen zolderkamer hem biedt.
Door op reis te gaan wordt die bovenkamer gelucht, dat is natuurlijk zo, maar onze
beperkte blik maakt het uitzicht niet ruimer.
Kiki Amsberg en Aafke Steenhuis, die zich op reis begaven om veertien ‘wijze’
vrouwen te ondervragen over hun standpunten inzake liefde en macht, verwachtten
er veel van. Ze wilden antwoorden hebben op vragen, want: ‘We lopen vast in ons
werk, in ons persoonlijk leven. De vrouwenbeweging heeft weinig nieuwe initiatieven
en wordt in het defensief gedrongen. En zelfs het voortbestaan van de wereld is niet
meer een vanzelfsprekendheid. Zoveel problemen, vragen. We moeten wat doen,
zeggen we. Wat? Op reis. Naar antwoorden op onze vragen, zoals in vroeger tijden
avontuurlijke geesten in Santiago de Compostela, Canterbury, de Italiaanse
renaissancesteden, en later in Parijs of Berlijn, naar inzicht en inspiratie zochten. In
februari stappen we op het vliegtuig, voor een drieweeks bezoek aan de Verenigde
Staten. Onze tocht voert langs een reeks scherpzinnige vrouwen, en wordt later in
verschillende Europese steden voortgezet.’ De vraaggesprekken met feministische
schrijfsters (goeroes klinkt onaardig) werden inmiddels voor een deel uitgezonden
door de VPRO en in kortere vorm gepubliceerd in De Groene Amsterdammer en
Intermediair. Welke inzichten, of: uitzichten, verwierven de twee redactrices zich,
na de twee jaar van hun ‘schrijfstersproject’, na al de kilometers, de vliegtuigen, de
wachtkamers, ‘de cafés en terrassen, de boeken en papieren, de chocola en wijn’?
De conclusies staan handzaam samengevat in de laatste twee alinea's van de inleiding:
‘Fundamenteel is dat we afkomen van de frustrerende, noodlottige tweedeling tussen
de koesterende, afhankelijke vrouwen en vervreemde mannen. (...) Vrouwen hebben
zich altijd afzijdig gehouden van de macht. Maar als je een wereld waarin deze
krachten bestaan, het militarisme, het technofascisme, accepteert en er niets tegen
doet, ben je er medeplichtig aan. Vrouwen moeten zich van de macht meester maken.’

Aafke Steenhuis en Kiki Amsberg

Applaus. Het is alleen niet erg belangrijk, tot zulk ‘inzicht’ gekomen te zijn. Het
spijt me dat ik het zo onwelwillend zeg. In de woorden van Doris Lessing: ‘Je moet
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op een punt komen waarop je begint in te zien dat meningen nogal oppervlakkig zijn
en dat het belangrijker is wat mensen doen.’

Aantrekkelijk
Liefde en macht. Het is een aantrekkelijk onderwerp, en het is ook een aantrekkelijk,
niet zo erg pretentievol boek. Mijn bezwaar is dat als je mensen naar hun mening
vraagt, dat ook precies is wat je krijgt, hun mening. Wat vinden Kate Millett, Nancy
Friday, Phyllis Chesler, Lillian Rubin, Nancy Chodorov, Margarete Mitscherlich,
Maria Antonietta Macciocchi, Luce Irigaray, Suzanne Brjøgger, Andreas Burnier,
Doris Lessing, Elisabeth Wilson, Eva Forest en Joyce Lussu van mannen, macht en
seks? Lees Sexual Politics, My Secret Garden, Women and Madness, Women of a
Certain Age, The Reproduction of Mothering, Vrouwen en fascisme, Ce sexe qui
n'est pas un, Verlos ons van de liefde, The Golden Notebook, Women and the Welfare
State, Padre Padrone Padreterno, en andere canonieke teksten, of lees de
samenvattingen die Amsberg/-Steenhuis ervan geven. Vrouwen zijn zus. Vrouwen
zijn zo. Mannen zijn zus. Nee, mannen zijn juist zo. Dat is wat ze vinden. Maar de
inleidingen bij de interviews onthullen veel van hun gedrag, en dat is veel
interessanter.
Phillis Chesler is ‘teleurgesteld in mannen’. Haar man heeft haar en de vijf maanden
oude baby verlaten, hij kon de verzorging van hun kind niet langer aan. Nancy Friday,
die verzekert dat ze nooit zoveel bereikt zou hebben in haar leven zonder de steun
van Bill, ‘my Rock’, treffen de beide interviewsters aan in aanwezigheid van een
slechtgehumeurde echtgenoot. Ze zou Bill nooit ontrouw durven zijn, bekent Friday,
‘omdat ik vrees dat als hij erachter zou komen hij op zou stappen’. Friday schrijft
boeken over de seksuele fantasieën van vrouwen. Haar theorie is dat die fantasieën
masochistisch zijn omdat seks niet mag van onze moeders. We proberen ons
schuldgevoel daarover om de tuin te leiden door te dromen over verkrachting, liefst
door ‘artsachtige types’. Zo blijven we fatsoenlijk.

Krachtsinspanning
Margarete Mitscherlich, die het voorstel doet de penisnijd voortaan symbolisch op
te vatten, als terechte jaloezie op de bevoorrechte klasse, gaat toch maar koffie zetten
als haar echtgenoot drenst dat hij geen thee wil. Van Lillian Rubin vermelden de
bezoeksters geïrriteerd dat ze haar mans kookkunst zo uitbundig prijst ‘dat onze
complimenten erbij wegvallen’. Kate Millett laat zich verwennen door jonge
bewonderaarsters: ‘de meisjes prikken in rijst en sla terwijl ze vol verering naar Kate
ogen’. Nancy Chodorov, schrijfster van een ‘revolutionair’ genoemd boek over het
moederen (ze stelt voor ook mannen een koesterende rol te geven in het ouderschap)
wordt aan het einde van het gesprek opgebeld door de vader van haar zeer jonge
baby. Of ze gauw thuis wil komen, hij kan de zieke baby niet aan. Nancy spoedt zich
huiswaarts.
Kortom, in het gezelschap van de geportretteerden valt niet zo een twee drie iemand
aan te wijzen die rücksichtslos en zelfverzekerd genoeg lijkt om zich macht toe te
eigenen. Joyce Lussu, Italiaanse activiste voor wereldvrede, is de enige die een
ambitie daartoe uitspreekt: ‘En ik? Ik wil minister van defensie worden!’ Maar ze is
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achtenzestig, en ze is het niet geworden. Maria Macciocchi formuleert het probleem
meedogenloos: ‘Feministen zeggen nooit tegen vrouwen, wat volgens mij absoluut
noodzakelijk is, dat om een goede journaliste, politica of wat dan ook te worden, je
een hele grote krachtsinspanning moet leveren. Zoals Churchill indertijd tegen de
Engelsen zei: “U staan jaren van ontbering en lijden te wachten, kou en honger,
maar u zult overwinnen.” Feministen hebben nooit de moed gehad om zo'n
oorlogstoespraak tot vrouwen te houden. Het is veel makkelijker om naar de badkamer
te gaan, je een beetje op te maken, een beetje te glimlachen en van dag tot dag te
leven.’ Amsberg en Steenhuis lijken te glimmen, als zo iets gezegd wordt. Maar leren
ze er iets van? Staat het zolderkamerraam wel open, eigenlijk? Die vraag is vooral
van belang als er eens een echte andersdenkende aan het woord is.
Doris Lessing, bij voorbeeld. ‘Kiki’ (Ik heb bezwaar tegen het cosy gebruik van
de voornamen. Tegen Irigaray: ‘“Dit is Aafke, ik ben Kiki,” probeert Kiki.’ Het
vermag Irigaray niet te vertederen. Een beetje kinderachtig is het onderscheid:
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‘Andreas’ en ‘Suzanne’ tegen Burnier en Brøgger, maar niet ‘Doris’ tegen Lessing,
of ‘Maria’ tegen Macciocchi.), Kiki dus, laat zich in het gesprek met Doris Lessing
ontvallen dat een Nederlandse ex-minister, de vroegere topman van het Internationaal
Monetair Fonds, bij de soefi-beweging is. ‘Ik vroeg hem: “Hoe kunt u aan de ene
kant geloven in harmonie en aan de andere kant de leider zijn van een machtige
kapitalistische organisatie?”’ Lessing is niet onder de indruk van zulke
verontwaardiging: ‘Toen ik dertig was, dacht ik ook dat iedere zakenman per definitie
slecht was. Toen ik Het Gouden Boek herlas dacht ik, mijn God, die twee vrouwen
beschouwen iedereen die een bedrijf leidt als moreel verwerpelijk. Ik beschouw dat
nu als sentimenteel geklets, weet je. Maar het was onderdeel van het denken van die
tijd.’ Het is duidelijk dat de interviewsters een beetje schrikken van zo'n rare,
reactionair geworden dame, die ook nog zegt in atoomschuilkelders en God te geloven.
Lessing, die een wat gekwelde indruk maakt, is nog zo aardig om ze uit te leggen
wat er gaande is: de onwil om van andersdenkenden iets op te steken. ‘Een heel
primair proces, waar we ons niet van bewust zijn is dat we, zodra we volwassen
worden en kunnen kiezen, mensen om ons heen kiezen die niet afwijkend van ons
zijn, die ons niet in de war brengen omdat ze anders denken. We kiezen mensen
waarvan we zeggen We do like them, dat wil zeggen, they are like us. We leven dus
in een lieflijke cocon van mensen die net zo zijn als wij. Dat is een vorm van
hersenspoeling waaraan we ons onderwerpen.’ Zei Kant niet hetzelfde? In de inleiding
krijgt Lessing de kwalificatie cynisch mee. Het is de aloude truc om de brenger van
slecht nieuws van een kwade inborst te betichten, en bovendien een heel comfortabel
mechanisme om je te bevestigen in je gewoonte, alleen te luisteren naar wat je graag
hoort.

Hiërarchie
Thuisgekomen vragen de reizigsters zich af, hoe ze de feministische vrouwen van
wie ze de theorieën ‘heel goed’ vinden, moeten beschrijven. ‘Uitstekend, uitnemend,
imposant, indrukwekkend, belangwekkend? Als je de betekenis ervan tot je door laat
dringen, krijg je het merkwaardige beeld van een vrouw die boven de anderen
uitsteekt, die harder loopt, die zwaardere gewichten heft. Kortom, het zijn allemaal
termen die hiërarchie en concurrentie inhouden. Wat voor woorden kunnen wij wél
gebruiken om deze vrouwen te beschrijven?’
Hiërarchie bestaat niet. Eh, hóórt niet te bestaan. We zijn allemaal gelijk. Hoewel,
die mevrouw Friday, en mevrouw Chodorov, en mevrouw Rubin lijken me een stuk
stommer dan mevrouw Lessing of mevrouw Macciocchi. En nog iets: het lijkt me
moeilijk om je mening en je gedrag met elkaar in overeenstemming te brengen, als
je vindt dat hiërarchie niet hoort te bestaan, maar dat vrouwen zich wel meester
moeten gaan maken van de macht. Dat laatste zal toch alleen maar lukken als die
ene merkwaardige vrouw zwaardere gewichten heft en harder durft te lopen dan de
anderen, denk ik.
■
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In de kelders van de geschiedenis
Vervolg van pagina 17
wordt er overtuigender van, tot en met zijn behandeling van de Hervorming.
Jammer is daarbij alleen dat zijn ordelijk vooruitgangsdenken hem verhindert te
erkennen hoezeer Reformatie en Contrareformatie met hun nasleep van
godsdienstoorlog, gewetensdwang en heksenwaan en diepe terugval betekenden na
het humanisme van Erasmus en de zijnen. Ik zal wel nooit begrijpen waarom zoveel
publicisten van links altijd weer Luther prefereren boven Erasmus, die zo elitair was
en zo aarzelde. Wat was er, behalve het feit dat hij zijn zin kreeg, zo superieur aan
die kwaadaardige, bijgelovige hater van joden, dopers, heksen en opstandige boeren?
Of aan de moralist uit Genève, wiens benepen geest nog na vier eeuwen de Hollandse
luchten zo zwaar helpt maken? Zouden we niet veel beter af zijn geweest als we die
heren en hun rooms-katholieke tegenspelers van de Contrareformatie gewoon hadden
mogen overslaan? Ik weet het, gedane zaken nemen geen keer en nakaarten heeft
geen zin. Het is blijkbaar allemaal nodig geweest, voor mijn part zelfs historisch
noodwendig zoals dat in marxistisch jargon heet. Maar dat is nog geen reden om er
achteraf bij te staan juichen.
■
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Enkele figuren tussen schuivend zand
A. Alberts' kleine roman over het wachten
Het zand voor de kust van Aveiro door A. Alberts Uitgever: Van Oorschot,
104 p., f17,50
Frans de Rover
Een van mijn bezwaren tegen Alberts' vorige roman, Maar geel en glanzend blijft
het goud (1981), betrof de wijze waarop Alberts suggereerde dat zijn verhaal allerlei
diepere betekenissen en (historische) verbanden had, terwijl mij het belang daarvan
voor de interpretatie volstrekt ontging. De goudschat bleef voor mij onvindbaar (VN
30-1-82).
Suggestie in een literaire tekst is een intrigerend fenomeen: het kan de lezer op een
spoor zetten dat hem door de gestimuleerde inzet van eigen fantasie en
ervaringswereld in de verhaaltekst nog een ánder verhaal, vaak van algemenere,
symbolischer strekking, doet ontdekken. Suggestie heeft dan te maken met de
diepzinnigheid van literatuur. Voorwaarde voor het slagen van dit procédé is natuurlijk
dat de gesuggereerde ‘diepte’ explorabel is en een enigszins coherent beeld oplevert.
Maar wacht u voor de suggestie als maskerade! In mijn malicieuze momenten
verdenk ik een auteur er soms wel eens van de rol te spelen van zo'n figuur die iets
terzijde van gesprekspartners grotendeels zwijgend toeluistert, de blik op oneindig
heeft en zo nu en dan iets monkelt als ‘typisch Sartre’ of ‘Ah bon, c'est la condition
humaine’. Maar wanneer de anderen afwachtend zwijgen, hult het figuur zich peinzend
in grote rookwolken. Er zal ongetwijfeld een vorm van diepzinnigheid bestaan die
aan de taal voorbij is, - en sommige luisteraars zullen de zwijger aanstaren terwijl
zij ook allerlei diepzinnigs in zich voelen opwellen (veel ‘Sartre’ vooral) -, ik stroom
in dat soort situaties immer vol met beelden van keizers in nieuwe kleren. Irritant
gevoel is dat.
Alberts' nieuwe (korte) roman, Het zand voor de kust van Aveiro, wekt dat gevoel
op. Niet omdat het slecht geschreven is: Alberts' mild-ironische stijl is hier beter
volgehouden dan in Maar geel en glanzend blijft het goud. De avonturen die de
Portugese hoofdpersoon aan het begin van de negentiende eeuw in Brazilië en
Moçambique beleeft, zijn zodanig gedoseerd en vaak met zulke treffende details
verteld, dat er een redelijk spannend verhaal inclusief verrassende afloop resulteert.
Tot zover zou ik niet al te grote problemen hebben, ware het niet dat de schematische
aanduiding en invulling van de personages (en vooral van het hoofdpersonage) wel
erg veel vragen omtrent de motieven, het hoe en waarom van bepaalde handelingen
openlaat. Sterker: wie een zo ‘open’ verhaal vertelt, suggereert dat het om méér gaat
dan een spannend verhaaltje. Niet in de laatste plaats door aan het geheel een ‘Proloog’
te laten voorafgaan waarin de lezer een ‘spoor’ tot duiding van de gebeurtenissen
lijkt te worden aangeboden.

Tussenfiguur
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In de ‘Proloog’ meldt Alberts hoe hij zich nog immer de slotscène herinnert uit een
opvoering in Parijs, eind jaren dertig, van Honoré de Balzacs Le Faiseur: de gokker
Mercadet heeft zich vijf bedrijven lang zijn schuldeisers van het lijf weten te houden
(en faillissement kunnen verhinderen) door hen te laten wachten op zijn associé
Godeau. Deze is negen jaar tevoren met het geld van de firma vertrokken in de
richting van ‘een al te ver Oosten’ op zoek naar fortuin. Aan het eind van het stuk
blijkt Godeau geland in Le Havre en op het moment dat het doek voor de laatste
maal zakt, loopt Mercadet de coulissen in, uitroepend: ‘Als de man, die ik hen
jarenlang heb voorgespiegeld, werkelijk bestaat, dan heb ik er recht op hem te
ontmoeten!’
Aan het eind van de jaren vijftig zag Alberts in Amsterdam een opvoering van
Samuel Becketts Wachten op Godot. Hij vat het hoogtepunt van het
modern-absurdistisch theater samen met: ‘Twee mannen wachten zonder hoop, zonder
illusie, zonder wat ook, op Godot, die hem moet verlossen of niet verlossen en op
wie ze in elk geval moeten wachten. Als dan eindelijk de boodschapper komt zeggen,
dat Godot niet komt, blijven die twee wachten.’ Alberts zegt dan sindsdien een verband
te vermoeden tussen de Godeau van De Balzac en de Godot van Beckett (hoewel ik
ooit gelezen heb dat Beckett de titel op veel absurder wijze verkreeg - hij vroeg aan
Parijzenaars langs de route van de Tour de France op wie ze daar stonden te wachten:
op Godot, de beroemde tourorganisator).

A. Alberts

De kwestie van de dubieuze al of niet bestaande figuur voert Alberts op als
aanleiding tot zijn verhaal: ‘ik wil ze zo langzamerhand wel kwijt, Godeau en Godot.
Ik heb daarom geprobeerd een soort tussenfiguur te ontwerpen. Een man, die verdwijnt
en die terugkomt naar degenen, die wel of niet op hem wachten’. Een uitermate
suggestieve kronkelredenering. Ontwerp en uitvoering van Alberts' ‘tussenfiguur’
krijgen door zijn opmerkingen een betekenislaag mee die absoluut niet wordt
waargemaakt. Peinzend in rookwolken. Grote stilte over alle mogelijke duidingen
tussen De Balzacs avonturierschap en Becketts absurditeit. De feiten.
De Portugees Mateus Vicente, die samen met zijn broer een kwijnende
bankiersfirma drijft in de verzande havenstad Aveiro, vertrekt in 1797 naar Brazilië.
Is hij een romantisch avonturier die F.C. Terborghs woorden in zijn vaandel heeft:
‘op het vertrek komt het aan, op de steeds hernieuwde poging, het opbreken, het zich
niet gewonnen geven’? Welneen, de bankiersfirma heeft onder garantstelling van
een grote waarborgsom aan de kroon de concessie gekregen voor diamantexport uit
Brazilië. Maar Mateus is nog geen dag onderweg of hem blijkt dat zijn expeditie
hopeloos is: Frankrijk heeft vrede met Portugal geweigerd, de Engelsen reguleren
de vaarroute tussen Europa en Zuid-Amerika en beheersen daardoor ook de
diamantprijzen. Terugkeer naar de thuishaven zal het faillissement van het
bankiershuis betekenen (de waarborgsom aan de kroon moet dan betaald worden).
Dat is in geen geval in het belang van de gebroeders Vicente en Mateus besluit dóór
te varen, te ‘verdwijnen’ in Brazilië. Niet ver uit de kust van Brazilië duiken kapers
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op; Vicente ziet zijn einde naderen maar ‘bij toeval’ verschijnen twee Portugese
oorlogsschepen en weet ook zijn eigen schip nog aardig van zich af te schieten.
Eenmaal in Brazilië bouwt Mateus zich een rustig bestaan op, in de schaduw van de
platanen en in de wetenschap dat hij geen belang heeft bij berichten van het thuisfront.
En andersom zeker niet - zolang hij onderweg is naar fortuin kan zijn broer de
schuldeisers op afstand houden. Maar de tijden veranderen. De Europese
oorlogvoerende mogendheden (Engeland, Frankrijk, Portugal) sluiten vrede. Voor
Mateus een ‘zeer verstorende vrede’: er kan nu een brief verwacht worden van de
broer in Aveiro. De Portugese agent in Santos doet een voorstel. In Moçambique
kan Mateus een fortuin verwerven door gebruik te maken van het zogenaamde
prazo-systeem: in erfpacht uitgegeven stukken grond op een bijzondere voorwaarde
- de oudste dochter van de pachter, de erfgename, dient te huwen met een volbloed
Portugees.

Genadeschot
Mateus' ervaringen in Afrika vormen het spannendste deel van het boek. Zijn verkozen
huwelijkspartner, diep in het Afrikaanse oerwoud, is een reeds getrouwde ‘femme
fatale’ die bepaald niet gecharmeerd is van Mateus' voorstel. Zij eist letterlijk de
hand die hij haar had willen aanbieden. Hij weet aan die eis te ontsnappen, ‘bij toeval’,
door de hulp van een trouwe negergids die hem in een onbewaakt ogenblik twee
pistolen in zijn zak steekt. Twee kogels: één voor de belager met het opgeheven
kapmes, één voor de neger die tijdens hun vlucht getroffen wordt: ‘Hij zag hem liggen
rollen over de grond met een werpspies onder in zijn rug. Toen
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hij bij hem kwam, gaf de neger één schreeuw van pijn, wentelde zich op zijn zij en
wees op zijn buik, waar bloed en darmen uitkwamen. Hij rolde weer terug. Hij beet
in het zand om zijn geschreeuw te smoren, maar de passagier had zijn ogen gezien,
zijn glanzende, smekende ogen. En terwijl hij met zijn ene hand door het zwarte
kroeshaar streek, schoot hij met de andere de laatste kogel diep in de zwarte nek.
De neger draaide zijn gezicht nog eenmaal om. De ogen vielen dicht en de
opgetrokken lippen vielen terug over de tanden.’
Een treffende beschrijving van een genadeschot; een van de beste passages uit het
verhaal, omdat Mateus hier eindelijk ‘iets menselijks’ krijgt. Hij vlucht alleen verder,
bereikt de kust en wordt ‘bij toeval’ opgepikt door een vertrekkend schip dat, hoe is
het mogelijk, op weg is naar Aveiro. Tijdens zijn thuisreis brengt Mateus de nachten
lachend door, terwijl langs zijn kajuitraam een spookschip afmeert met schreeuwende
mannen en één helse vrouw, die probeert Mateus' schip uit het water te tillen en op
de kust te smijten. Eenzelfde natuurverschijnsel als in 1755 (de ramp van Lissabon)
heeft er inmiddels voor gezorgd dat het zand voor de kust van Aveiro verplaatst is.
Mateus komt thuis, zoals eens zijn voorvader, de haven binnengeloodst via een kanaal
door de duinen. De achterflap van het boek geeft het laatste commentaar: ‘hoewel
het niet vermeld staat, mogen we aannemen, dat hem nog enig geluk, of tenminste
enige rust wacht’. Einde van de reis. Een beetje spookachtig, een beetje schimmig.
Betekenen de feiten nu méér dan de feiten? Waar staat die ‘tussenfiguur’ nu voor?
Het aspect van het wachten is ondergeschikt - niet de wachtenden maar de reizende
avonturier is hoofdpersoon. Natuurlijk liggen er heel wat jaren tussen vertrek en
terugkeer, maar in de negentiende eeuw verstreek de tijd nu eenmaal langzamer; het
wachten van Mateus, op berichten of schepen, wordt niet gethematiseerd, het wachten
van de achterblijvenden evenmin. Symboliseert het verhaal dan de absurditeit van
het bestaan? Mateus handelt steeds uit rationele overwegingen; wat hij meemaakt
heeft niets absurds, tenzij het toeval waardoor hij diverse malen aan de dood ontsnapt
als zodanig wordt opgevat. Maar dat lijkt mij nu weer absurd. Spreekt de roman dan
misschien over ‘de zinloosheid van elk menselijk bedrijf’ zoals ik een van de
gesprekspartners hoorde opmerken? Een diepzinnige uitspraak, jammer alleen dat
geen van de personages ook maar een moment in die geest denkt of handelt. En ik
zie ook geen aanleiding hun denken of handelen in die geest op te vatten. Al dat
existentialistisch gemompel komt me bij dit avontuurlijk verhaal bovendien nogal
anachronistisch voor, maar Alberts heeft het over zich zelf afgeroepen door zijn
suggestieve ontboezeming over Godeau en Godot in de ‘Proloog’. Ik denk dat deze
korte roman over niets méér gaat dan over enkele figuren tussen dat schuivende zand
voor de kust van Aveiro. Eén van die figuren zocht fortuin maar beet, op een andere
manier dan de neger, in het zand. Zo gaat dat vaker. De suggesties in de ‘Proloog’
lijken me dan ook op heel andere wijze met dit verhaal verbonden: Wachten op een
betere ‘Alberts’.
■
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De liefde van een poppenspeler
Een fotoboek van de gezichten die Fellini uitkiest
Fellini's Faces Redactie: Christian Strich Voorwoord: R.D. Laing
Inleiding: Federico Fellini Uitgever: Holt, Rinehart and Winston, f43, Importeur: Van Ditmar
Philip Mechanicus
De docent ‘Film en sociale werkelijkheid’ had een zalvende stem. Zelden raakte ik
geboeid door zijn pastoraal geluid en uiterlijk en hij op zijn beurt gaf blijk mijn
jongenshoofd met inhoud niet dermate te waarderen als ik het zelf wel deed.
Zijn vraag luidde welke we de drie mooiste films vonden, ooit gezien. Toen ik aan
de beurt kwam lag onder zijn opgetrokken wenkbrauwen al een weldoorvoede scepsis
te herkauwen.
‘Pather Panchali,’ zei ik, ‘van Satyajit Ray.’
‘Nicht mehr fliehen,’ zei ik, ‘van Herbert Vesely.’
Hij begon zich nu echt te vervelen. ‘Kiss me deadly, van Robert Aldrich.’
Ik had er voor niets nog The Killing van Kubrick aan willen toevoegen maar de
volgende was al aan de beurt.
Het gezicht van de kleine Apu in de film van Ray lag onafscheidelijk verbonden
met de muziek van Ravi Shankar, voor eeuwig in mijn geheugen gegrift. Bij Vesely
waren het de surreële landschapsbeelden van Zuid-Spanje en alweer het gezicht van
een kleine jongen waarover vliegen hun onzinnig pad volgden.
Het noodlottige epos van Aldrich zou mij bijblijven door de gelaatsuitdrukking
van de acteur die onder de auto liggend zijn dood ziet naderen in het verpletterende
gewicht van een Chevrolet.
Bij The Killing duikt uit het ingenieuze script het door waanzin vertekende hoofd
van de huurmoordenaar, die het paard moet doodschieten, op en het kopje van de
kleine kassier. Het ten ondergaan aan zijn prachtige kasteelvormige minnares wordt
door zijn eigen gezicht gadegeslagen, ogen gefixeerd in een machteloze verbijstering
en een halfopen mond in de matte vorm van een lege klerenhanger. Het gezicht, een
op een kier staande koffer met rijke inhoud. In alle onderdelen zijn meerdere
mogelijkheden ondergebracht. Een been is om op te staan en er kan schoonheid in
gezien worden maar aan expressie ontbreekt het veelal. Bij een gezicht zijn we
geneigd de esthetiek ervan als doel te zien terwijl het in principe niets anders is dan
een praktische samenkomst van een aan het eind van de zintuigen liggend bouwsel
van luchtkokers en patrijspoorten.
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Fellini

Wie naar een gezicht kijkt dat enige expressie vertoont vergeet onmiddellijk dat
hij een doelmatig stelsel van been, kraakbeen, bloedvaten, spieren, zenuwen en ander
weefsel voor zich heeft. Stuk voor stuk zijn de onderdelen symbolen geworden die
op individuele wijze uitgerust en gehanteerd fungeren als identificatie van karakter
en zieleroerselen. Wie een mooie vrouw wil omschrijven maar haar ogen niet mag
noemen komt niet ver. De neus met minder maar soms toch zeer fijnzinnige
expressiemogelijkheid geldt als toets voor de schoonheid van het gelaat. Het is een
schegbeeld dat kan maken en breken. De mond, van schuurdeur tot pruimemondje,
kan zonder enig geluid te maken zeer veelzeggend zijn. Oren spreken ook een woordje
mee en coulissen als wangen, voorhoofd en kin helpen allemaal om in een uiterst
slordig werkpatroon een oneindig scala van mogelijkheden te scheppen. De
gezichtenliefhebber wordt vooral door Federico Fellini niet alleen kwantitatief maar
ook qua gehalte op zijn wenken bediend. In Fellini's Casanova lopen
honderdzesentachtig acteurs rond en werden tweeënhalfduizend figuranten gebruikt.
In het fotoboek Fellini's Faces is door Christian Strich binnen 418 foto's een keuze
gemaakt uit beide categorieën die in deze en zijn andere films voorkomen. Het bevat
filmfoto's en werkopnamen waarop ook de meester in actie te zien is maar vooral
een ruime keuze uit de archieven van de modellenbureau's. Mooi, lelijk, jong en oud
mag daar op de foto.
Vier foto's op een pagina samengebracht laten elk behalve een stoel, een man, een
oudere vrouw, een stevige blondine en een dwerg zien. Wanneer de stoel zich niet
toevallig aan de zijkant van het beeld zou bevinden was het niet onmogelijk geweest
dat deze ook als figurant gold. Fellini schrijft dat het kan gebeuren dat hij tot vreugde
van de aspirant-figurant een foto laat maken van diens gezicht waarbij deze er echter
geen vermoeden van heeft dat het hem slechts om zijn buitenissige bril te doen is.
Hier en daar is een gezicht omlijnd en in een enkel geval een bilpartij van een
stralenkrans voorzien. Sommige dames, al dan niet corpulent, zijn in frivole lingerie
gehuld. Er is ruime nadruk op billen en borsten aanwezig, vooral Chesty Morgan
geeft een indrukwekkend voorbeeld van wat de natuur op dit laatste gebied vermag.
De filmfoto's gaan terug tot I Vitelloni en II Bidone, uit deze film een foto van
Richard Basehart en Broderick Crawford wiens masker van lijdzame afkeer onder
een van ontuchtige spinnewebben bolstaand voorhoofd een collectors-item is. Giulietta
Masina, Marcello Mastroianni en Claudia Cardinale ontbreken niet. Eén foto slechts
van het gezicht dat duizend schepen deed zinken: Anouk Aimé en op het omslag de
volmaakte demimondaine Sandra Milo. Ook staan er enkele Hollanders in het boek,
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een naamloze zwarte danseres uit Amsterdam en de zangeres Else Lioni. Daisy
Dynamite, met wie Fellini wel gewerkt heeft, ontbreekt. Het aantal onbekenden is
groot. Weemoedig, olijk of in praalhouding kijken ze in de lens, de jongeman die
als Valentino Moon beroemd wil worden ziet eruit alsof hij deze fase in zijn leven
al achter de rug heeft. Niet door het al of niet verhulde bloot maar meer door de
naïeve ambitie die van veel hoofden afstraalt maakt het album een indiscrete, hoewel
zeer ontwapende indruk.
Fellini is niet iemand die van een
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specifieke voorkeur verdacht kan worden met oogkleppen die er voor zorgen dat er
slechts bepaalde types aan bod komen. Zowel bij mannen als vrouwen laat hij
gezichtjes als gebakjes of tronies als gesloten of openstaande vuilnisbakken optreden.

Rosaria Tafuri en Donatella Damiani in ‘Vrouwenstad’

Vier figuranten

In een inleiding is voorzien door de modieuze Engelse psychiater R.D. Laing. Hij
geeft Fellini een pluimpje omdat hij ons de ogen van de doden bespaart, de totaal
verderfelijken, het laaghartige, het volstrekt lelijke, het vieze en het pornografische.
Er is gelukkig niets obsceens, niets aanstootgevends te ontdekken constateert hij in
zijn preek. Laing ruikt door de foto's heen wel cognac, knoflook, schmink,
verleidelijke parfums en enkele oksels waar hij een behoorlijke afstand van wenst
te houden. Niets menselijks is Fellini vreemd omdat hij een mens is, stelt hij snedig
vast.

Fellini zegt in zijn inleiding dat er bij het werken aan het script voor een nieuwe film
een punt komt dat hij verder schrijven niet meer als creatief ervaart. Dan betrekt hij
een kantoor en laat een optocht van gezichten aan zich voorbijtrekken, hij noemt dit
een ‘verzoenend ritueel’ om de algemene stemming van de film te bepalen. Het
kantoor doet denken aan een politiebureau. Er wordt getelefoneerd met Londen en
New York. Voortdurend worden foto-archieven geraadpleegd waaraan dikwijls
problemen verbonden zijn. Mogelijke kandidaten blijken ondergedoken in
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Latijns-Amerika of hebben een seksoperatie ondergaan. Het uiterst geschikte magere
twaalfjarige jongetje van de foto is intussen in een harige, zwetende soldaat veranderd.

Anouk Aimé en Sandra Milo in ‘8½’

Fellini houdt van zijn figuranten en ziet ze als kostbare medewerkers. Hij noemt
namen als Chiodo, Baghino, Nebolini, Cerpelloni en Capitani waarvan hij het gevoel
heeft dat ze al ‘eeuwig’ bij hem zijn. Hij noemt Castrichella die in al zijn films
voorkomt en die hij oud heeft zien worden. Het is een plezier om hem aan het begin
van elk filmavontuur weer terug te zien. Menselijk materiaal dat symbolisch is
geworden voor een deel van hem zelf. De ene keer worden ze tot prins verwerkt, de
volgende keer tot pauper, prelaat of schurk. ‘Soms ben ik bezorgd om ze en probeer
ze te helpen, niet als een filantroop of weldoener maar meer met de zelfzuchtige
liefde van een poppenspler voor zijn marionetten.’
■
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Het wonen in een boekenkast
De gedroomde en particuliere bibliotheek
Bibliotheken

Boudewijn Büch
Het zomerse strandleven is niet aan mij besteed. Toen ik ooit als tiener in Barcelona
was, dacht het gezelschap jongeren waarmee ik reisde dat ik gek werd. Terwijl de
jongens zich opmaakten met gitaren en James Bond-pockets naar het strand te gaan,
nam ik de ondergrondse naar de stedelijke bibliotheek. Ik vind boeken en bibliotheken
mooier dan meisjes - zei ik terwijl ik de camping verliet.
Bibliotheken hebben een eigenaardige aantrekkingskracht op mij. Toen ik onlangs
iemand afhaalde in de bibliotheek van het Amsterdamse Oost-Europa Instituut, moest
ik toch weer even tussen de rekken, zoals ik dat noem. Ik bekeek het ene plankje
Albanië en trof daar een curieus deeltje van Gorrit T.A. Goslinga The Dutch in
Albania. De beschrijving van dit boekje is op zich al interessant: de auteur schreef
het voorwoord in 1971 te München, het werd uitgegeven in Rome (1972) en gaat
over een Nederlands legertje dat tussen 1913 en 1914 verblijf hield in het toen roerige
Albanië dat bestuurd werd door een aldaar neergepote prins, een neefje van koningin
Wilhelmina.
Iedere bibliotheek fascineert mij, ook al valt hij ogenschijnlijk volstrekt buiten
mijn aandachtsveld. Wat boekerijen namelijk gemeenschappelijk hebben, is een
vreemde lichtval, een uitzonderlijke rust en een dubbele geschiedenis: de historie
van een boekverzameling en de geschiedenis van ieder boek apart. Ieder boek heeft
een ontstaansgeschiedenis (Lowry's Under the Volcano, bij voorbeeld een hele
bizarre) en het boek in zijn gedrukte vorm leidt weer een eigen leven; ieder exemplaar
gaat een reis maken langs eigenaren, antiquariaten, veilingen et cetera. De dood van
een boek vindt plaats in de papiermolen. Van sommige boeken, zegt men, is geen
exemplaar meer voorhanden. Toch is er in de meeste gevallen nog wel één exemplaar.
Dat staat dan ergens in een bibliotheek. En het blijft daar staan - als het niet in een
particuliere boekerij staat - tot het einde der tijden. Als er geen bommen vallen.
De vernietiging van bibliotheken door oorlogsgeweld, geestdrijverij of brand is
vreselijk. De bibliotheek van het Spinozahuisje, te Rijnsberg, werd gelukkig voor
een groot gedeelte na de oorlog teruggevonden in Duitsland maar unieke
kunsthistorische boekwerken zijn nimmer meer onder de rokende puinhopen van
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Dresden vandaan gekomen. De meest voortreffelijke bibliotheek op het gebied van
drugs en hun geschiedenis, de Fitz Hugh Ludlow Memorial Library in San Francisco
ging een aantal jaren geleden in vlammen op. Dat de hele wereld over de brug kwam
toen de boekencollecties van Florence in een furie van water en modder terechtraakten,
gebeurt niet vaak. De Florentijnse schatten zijn goeddeels gerestaureerd doch de
Ludlowcollectie kunnen wij nog slechts dromen.
De gedroomde bibliotheek is ideaal. Zij bevat een uitgewogen collectie die door
de eigenaar als volledig wordt beschouwd. Zij is opgesteld in een fantastische ruimte,
zij kent boeken in prachtige reliures en een zachte, grijze lichtval. Deze bibliotheek
bestaat niet.
De bibliotheek van het British Museum is uiteraard wonderschoon maar zij is me
te gigantisch. De bruikbaarheid van de University Library of East Anglia (Norwich)
is optimaal maar zij is mij te modern, te mechanisch. De onvolprezen Bodleian
Library in Oxford is mij te museaal. De bibliotheek van het Deutsches Literaturarchiv
(Marbach) is mij te eenzijdig en de Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel) is zo
overdonderend van rijkdom dat ik er na ieder bezoek totaal verzenuwd uitkom. De
bibliotheek van Milaan is eerder een bijenkorf dan een hele grote boekenkast. Toch
zijn deze zes bibliotheken bibliothecaire monumenten.

De mooiste ter wereld?
De ideale bibliotheek, zoals ik mij die voorstel, is een boekenkast waarin ik kan
wonen. Boekverzamelingen die aan dat ideaal raken - maar ik heb het dan meer over
ruimte en ambiance dan over de opgestelde boeken - zijn de Douzakamer van de
Leidse universiteitsbibliotheek, de Bibliotheca Rosenthaliana (UB van Amsterdam),
de bibliotheek van het Rijksmuseum in de hoofdstad en... Ja, welke bibliotheek is
de mooiste ter wereld?
Laat ik vooropstellen dat ik lang niet alle bibliotheken heb gezien. Vervolgens is
in mijn optiek ‘mooi’ niet zozeer een eerste eis aan een bibliotheek maar het feit dat
ik mij er gelukkig voel. Dat komt meestal door de sfeer die er heerst. In de bibliotheek
van het Thomas Mann-Archiv (Bodmerhaus, Zürich) voelde ik mij opperbest, in de
bibliotheek van het Biohistorisch Instituut te Utrecht voelde ik mij zeldzaam
ongelukkig en opgejaagd.
Bibliotheken waar ik mij bij voorbaat ongelukkig voel zijn gebouwen en zalen
waarin boeken staan die ik niet kan lezen. De collecties te Cairo, Tunis en Fez zagen
er somtijds schitterend uit maar ik begreep niet wat al dat gekriebel op de boekband
betekende. Rondleidende heren konden mij ook niet uitleggen waarover de boeken
gingen; ik neem aan over islamitische kunst en cultuur. Daarentegen herinner ik mij
een bezoek aan de verzameling schaakboeken in de UB van Amsterdam. De beheerder
van deze exclusieve collectie sprak zo meeslepend over ‘zijn’ bezit dat ik er ernstig
over gedacht heb mij te werpen op het verzamelen van publikaties over schaken
(terwijl ik een grondige afkeer heb van spelletjes). Toen de conservator mij een
gestencild blaadje liet zien, ik meen de enige aflevering der Arnhemse Gemengde
Gereformeerde Schaakverenigingsberichten, raakte ik evenzeer als hij in vuur en
vlam. Bibliotheekliefde houdt zeker niet uitsluitend verband met de liefde voor een
bepaald genre boeken. Zo dat wél waar zou zijn dan riep ik de collecties van de
stadsbibliotheek van Charleville-Mézières (met haar fameuze Rimbaud-kasten) en
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Weimar (Goethe, indien ik mij niet vergis) tot de hoogtepunten van mijn
bibliotheekwoede uit.
Ik moet toegeven dat ik aan een wankel, driekantig tafeltje te Charleville-Mézières
het nodige bibliothecaire genot heb ervaren doch er was steeds iets mis: de kleur van
het licht, de domheid van het bedienend personeel of de gepleegde systematiek. Ik
kan eigenlijk maar één boekverzameling op de wereld noemen waar ik mij tot aan
de grens van de boekvoldoening heb kunnen begeven. Het is de bruine, schaars
doorlichte zaal van het Rijksmuseum voor de geschiedenis van de
Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde, Museum Boerhaave, te Leiden. Ik
heb er nooit iets écht gezocht, ik ben er nooit langer dan een half uur geweest maar
deze zaal heeft het bijna volmaakte timbre van de gedroomde bibliotheek.
De gedroomde bibliotheek is vooral literair. Het boek over gedroomde bibliotheken
bestaat niet. Totdat ik op een winternamiddag in een boekhandel sta. Emile B. stapt
op mij af terwijl hij een van een plank genomen boek aan mij toont: ‘Ken je dit?’
‘Ja,’ wil ik zeggen, want je wilt niet onderdoen. ‘Nee,’ zeg ik, gelukkig. Emile B.
koopt het boek op zijn kosten en schenkt het mij. Een uurtje later thuis zit ik het te
lezen in mijn eigen, particuliere bibliotheek. Het wanstaltig getypografeerde boek is
geschreven door Klaus Döhmer en heet Merkwürdige Leute, Bibliothek & Bibliothekar
in der Schönen Literatur (Würzburg 1982).
Het boek over de fictieve bibliotheek bestaat dus. En er is wat afgeschreven en
afgedroomd over bibliotheken in de schone letterkunde! Döhmer is een gek, dat is
zonneklaar. Hij heeft een boek geschreven met honderden citaten van literatoren
over bibliotheken en bibliothecarissen. Zijn boek is niet uitputtend maar - voor zover
mij bekend is - het enige dat een systematisch inzicht geeft in Sir Winston Churchills,
Henry James', James Joyce's en Arthur Rimbauds (om maar enkele te noemen)
bibliotheek-
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liefde of -haat. Döhmers boek is, nogmaals, het boek van een gek. Een boek, dat ik
had willen schrijven. De auteur heeft tienduizend schrijvers vergeten, bij voorbeeld
Frans Kellendonk, die in Letter en Geest (1982) als een der weinigen in de
contemporaine Nederlandse letterkunde de bibliotheek gestalte zou geven, doch
Döhmer heeft een begin gemaakt.
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Atlastempel, ontwerp en uitvoering Müller, Utrecht
(Foto: Klaas Koppe)

Prestige-bibliotheek
De best denkbare bibliotheek maak je zelf. Je bent bij de keuze van boeken niet
afhankelijk van de vraag van een lener maar uitsluitend van je eigen obsessies of
hartstochten. Zo'n bibliotheek komt in de bellettrie voor (de boekerij van prof. Kien
in Canetti's Die Blendung) maar uiteraard ook in werkelijkheid. Een boek met foto's
en prenten van schrijvers en verzamelaars in hun eigen bibliotheek, zou een heel
mooi boek kunnen worden. Er zitten of staan op die afbeeldingen altijd trotse eigenaars
tussen hun bezit. Neem nu eens de schitterende aquarel van Eduard Hildebrandt
‘Alexander von Humboldt in zijn studeerkamer’ (1856, afgedrukt in Douglas Botting
Humboldt and the Cosmos, Londen 1973, p. 270-71). In zo'n grote boekenkast zou
je als kijker en lezer willen wonen. Jeanne Reineke van Stuwe's boek Het menschelijk
beeld van Willem Kloos is door de jaren heen reeds voldoende belachelijk gemaakt.
Toch is het één van de weinige boeken die drieëntwintig bladzijden lang de inventaris
geeft van een Nederlandse schrijversbibliotheek in zijn toen nog oorspronkelijke
staat. De krankzinnige, bijgetekende foto tegenover blz. 137 laat een apetrotse Kloos
zien tussen zijn duizenden boekdelen.
Veel (vroeger) particuliere bibliotheken die de tijd hebben doorstaan, zijn in
oorsprong vaak opgezet als prestigeverzameling. Niet zozeer werd een collectie
begonnen vanuit bibliofilie maar vooral uit de zucht om indruk te maken op mensen
en de omgeving.
In Amerika is het inrichten van een prestigebibliotheek nog steeds gemeengoed. Hier
is vaak de beleggingswaarde van boeken een reden. Een voorbeeld kan men reeds
enige jaren zien in de tv-serie Dynasty; de bibliotheek van de oliemiljonair Blake
Carrington is een typisch voorbeeld, zeker qua inrichting, van een ruimte om indruk
te maken op bezoekers. De bezoekers worden dan ook ontvangen in deze grote kamer
met boeken tot aan het plafond. De prestigebibliotheek van dit genre werd in de
vorige eeuw vooral in Engeland uitgebouwd. Vreemd genoeg komen beschrijvingen
van dit soort bibliotheken veel minder voor in de schone letterkunde dan in de
detective-, spook- en triviale literatuur. Vooral heeft men er in de detectiveverhalen
een gewoonte van gemaakt, dikwijls op een verrukkelijk manier, bibliothcckruimten
sfeervol te beschrijven. De vooroorlogse Nederlandse Doyle-adept Ivans was in staat
de sfeer van de Engelse library raak te treffen:
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‘De bibliotheek was mij welbekend van mijn vroeger verblijf op Stockton Court.
Het was een groot, langwerpig, met zwaar eikehout betimmerd vertrek dat uitzag op
het brede grasgazon (...) De smaakvolle beelden van vroeger stonden nog alle op
hun plaats, maar de kostbare boekenverzameling was door mijn schoonvader aan de
universiteit van Cambridge vermaakt, zodat de eindeloze boekenrijen, die vroeger
langs de muur van het vertrek gerangschikt stonden, plaats hadden gemaakt voor een
vrij magere boekverzameling’ (De dwerg van Stockton Court, gecensureerde herdruk
1978). Een zeer levensecht beeld van een slotbibliotheek geeft Conan Doyle in zijn
verhaal ‘De verlakte dood’ (Tales of mystery, 1922).

Raadselachtig
De hoge frequentie van het optreden van bibliotheken in spook-, misdaad- en
detectiveverhalen heeft ongetwijfeld te maken met het ‘geheimzinnige’ dat een
bibliotheek bijna altijd heeft. De stilte, de gangetjes, het stof - het maakt een
bibliotheekzaal een beetje raadselachtig. Ik ben wel eens bang geweest in de sombere
zalen van de medisch-historische bibliotheek van de Wellcome Foundation te Londen.
In het verfijnde bibliotheekje van Maurice Ravel te Montfort l'Amaury dacht ik dat
er engeltjes en toverfeeën uit de kasten zouden komen.
Het inrichten van een eigen, particuliere bibliotheek heeft, afgezien van het
prestigedoel (Hitler en de politiek-literaire zwerfkat Gerhart Hauptmann waren daar
recentelijk meesters in), slechts weinig voordelen. Het is een vermoeiend beroep
onbezoldigd bibliothecaris van je eigen bibliotheek te zijn. Vooral omdat het boekbezit
de gehele woning gaat terroriseren en dat er niet gestookt wordt ten behoeve van
mensen maar van boeken. Er komt een ogenblik dat een boekencollectioneur niet
meer in zijn huis woont maar in zijn boekenkast. En als de kasten volraken, moet de
verzamelaar zijn eigen huis uit. Iedere boekenverzamelaar wordt een maniak. Er
komt bij ieder van hen het ogenblik dat zijn liefde voor bandjes uitgroeit tot een
manie. Toch zijn juist uit particuliere collecties de beroemde, grote bibliotheken
ontstaan. Het moment dat de liefde voor het boek uitgroeit tot koop- en
verzamelwoede gaat altijd samen met de aanschaf van een pronkkastje. Als de boeken
achter glazen deurtjes komen of een fanaticus een tempel om zijn atlassencollectie
laat bouwen - en hij bestaat, ik ken hem bijzonder goed - dan is het stadium van de
boekenkast verlaten en het tijdperk van de bibliotheek aangebroken. Dan mag hij
Jorge Luis Borges nazeggen: ‘De bibliotheek bestaat ab aeterno. Zij zal blijven
bestaan: verlichtend, eenzaam, oneindig, volmaakt, onbewegelijk, gewapend met
kostbare delen, overbodig, onuitroeibaar, geheim.’ Vaak droom ik dat ik overlijd in
een bibliotheek. Was het Jean Paul niet die schreef dat bibliotheken ‘literaire
begraafplaatsen’ zijn?
■
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Oedipus in de ruimte
The End of the World News van Anthony Burgess
The End of the World News, An Entertainment door Anthony Burgess
Uitgever: Hutchinson, Importeur: Keesing 389 p., f51,20
Nienke Begemann
De ontembare Anthony Burgess heeft nauwelijks twee jaar na het geruchtmakende
Earthly Powers weer een boek geschreven, nog barokker en gecompliceerder van
opzet en nog hilarischer en fascinerender om te lezen. Hij heeft het een
‘Entertainment’ genoemd - een vrolijk stukje waarmee men zijn publiek of zijn
vrienden kan verrassen - en strikt gesproken is het inderdaad geen roman, maar een
ineenstrengeling van drie verhalen: een script voor een musical, een soort uitgewerkt
televisiescenario en een science-fictionroman - een fantasie, of parabel, of hoe men
dat genre ook wil lezen.
The End of the World News wordt gepresenteerd als een manuscript uit de
nalatenschap van een overleden vriend, door een zekere John B. Wilson MA - een
variatie op Burgess' ware naam, Jack Wilson. Kennelijk streeft hij er evenzeer naar
zijn lezers te amuseren als om ze tot een gepaste afstand van dit boek te dwingen.
Het moet denk ik, in de eerste plaats gezien worden als een constructe, en dus vooral
beoordeeld worden op de merites van de innerlijke samenhang.
‘John B. Wilson MA’ geeft in zijn voorwoord een beschrijving van het werk van
zijn overleden vriend, die zich met vrucht laat lezen als een commentaar vooraf op
The End of the World News. Wilson ziet zijn vriends literaire nalatenschap als pseudoof subliteratuur: ‘Zijn cultiveren van subliteratuur, het weglaten uit zijn verhalende
composities van wat dichterlijke waarden zouden kunnen worden genoemd, hield
een erkenning in van de onontkoombaar groeiende autoriteit van de viseule media,
in het bijzonder de televisie.’
Het geestige is natuurlijk dat het juist door het cultiveren van die subvormen, in
dit boek overduidelijk wordt dat de literatuur die andere media met gemak aankan.
Het televisiescenarip binnen The End of the World News gaat over Sigmund Freud,
de ontdekker van het onderbewuste, en ontwerper van de Oedipustheorie. Het begint
met Freuds redding uit de handen van de Oostenrijkse Gestapo door zijn trouwste
leerling en latere biograaf Ernest Jones, en eindigt met zijn dood in Engeland, een
paar jaar later. Door middel van flashbacks en dromen wordt de lezer deelgenoot
van Freuds herinneringen aan zijn hele leven, en vooral aan zijn heroïsche strijd met
zijn leerlingen om de zuiverheid van zijn leer te bewaren en om zijn vaderrol te
behouden. Zijn vrouw, zijn moeder en zijn geliefde dochter Anna spelen ook
belangrijke rollen. De kanker in zijn kaak, zijn ‘meest intieme vijand’, wordt in zijn
dromen slangachtig sprekend ingevoerd, als een verpersoonlijking van zijn
onvermogen om zijn verhouding tot vrouwen - moeders en dochters - in het reine te
brengen. Freuds onvermogen om het raadsel van de vrouw op te lossen (Was will
das Weib?) betekent in deze versie van zijn levensgeschiedenis zijn treurige maar
heldhaftig verdragen ondergang.
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Trotski's verraad
Het tweede verhaal, het musicalscript met schitterende en absurde lyrics, gaat over
het verblijf van Trotski in New York in 1917, aan de vooravond van de Russische
Revolutie. Gedurende zijn bezoek probeert Trotski de Amerikaanse arbeiders op te
roepen tot verzet tegen de deelname van hun land aan de oorlog in Europa, en wordt
hij verliefd op een Amerikaans-Russische medewerkster van de Noviy Mir. Haar
kritische instelling leidt ertoe dat ze ten slotte ontslag neemt en Trotski verlaat.
Daardoor maakt hij een korte geloofscrisis door in zijn revolutionaire denkbeelden,
maar als de revolutie in Rusland werkelijk losbarst vergeet hij zijn emotionele en
intellectuele scrupules, en vertrekt stralend naar Moskou om Lenin en Stalin bij te
staan in hun grote uur. Zoals we weten heeft zijn ontgoocheling door de confrontatie
met de realiteit van de Amerikaanse egalitaire, postrevolutionaire samenleving toch
niet tot een bekering tot geweldloosheid of geduld geleid, en dus niet tot een veilig
stellen van zijn idealen. De reden daarvoor werkt Burgess op een burleske maar
daarom niet minder scherpzinnige wijze uit, en zal hieronder nog ter sprake komen.

Anthony Burgess

Ruimteschip
Het science-fictionverhaal, over het einde van onze planeet, is het raam waarbinnen
de twee andere scripts zich blijken af te spelen. Op een kwade dag verschijnt er een
dwalende planeet uit een ander stelsel, die met grote vaart op onze maan en onze
aarde afkomt. De ramp van de botsing voltrekt zich in twee fasen; eerst komt de
dwaalster in de baan van de maan terecht en slokt deze op. De gevolgen op aarde
zijn rampzalige zondvloeden en aardbevingen. Een paar maanden later keert de
dwaalster terug om dan de aarde definitief te vernietigen.
Dr. Frame, een Amerikaans sterrenkundige, heeft zijn eveneens astronomisch
geschoolde dochter Vanessa ingelicht over wat er staat te gebeuren, en samen hebben
ze een plan gemaakt om de menselijke cultuur te ‘redden’ en over te planten naar de
ruimte. Een van Amerika's grootste ruimteschepen wordt in het diepste geheim
klaargemaakt als een soort Galactica-schip, waarop vijftig per computer geselecteerden
van de mooiste, gezondste en vooral intelligentste wetenschappers zullen vertrekken
om zich in de ruimte voort te planten, in de hoop ooit ergens weer te zullen kunnen
landen.
Val Brodie, schoonzoon van Frame en science-fictionschrijver van beroep, is
uitgekozen om als kroniekschrijver mee te gaan, maar mist in het begin de boot
doordat hij op het kritieke moment dronken langs de bars en bordelen van Manhattan
zwiert in het gezelschap van een Rabelais-achtige vriend. Val maakt de catastrofes
voorafgaand aan de laatste dag allemaal mee en pas op het allerlaatst, vlak voor de
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dag waarop de fatale botsing zal plaatsvinden, komt hij na wonderlijke omzwervingen
aan boord, waar hij tot zijn verbazing wordt uitgekozen om het commando over te
nemen. Op dat moment is er van de oorspronkelijke totalitaire opzet van de expeditie
niet veel meer over: Dr. Frame is gestorven aan longkanker en de dictatoriale,
fascistische commandant van de expeditie is netjes neergeschoten door een
nakomelinge van John Quincy Adams.
De Epiloog van het boek maakt ten slotte duidelijk dat het hele verhaal van het
einde van de wereld wordt verteld in een geschiedenisles aan adolescenten aan boord
van het ruimteschip, en dat de verhalen van Freud en Troski de enige menselijke
kunstvoortbrengeslen zijn aan boord, door Val Brodie als videotapes meegenomen
als cadeau van zijn dronken compaan. Daarmee is het laatste van de ingewikkelde
set Chinese doosjes dicht.

Oedipusmythe

Zo'n gecompliceerd boek laat zich niet goed in één keer overzien, hoe spannend,
komisch en bizar het ook is. De kern van alle drie, of liever vier verhalen - de setting
van de Epiloog meegerekend - is een spel met de Oedipusmythe, zowel in zijn oude
Griekse vorm als in de versie die Freud gangbaar heeft gemaakt. In The End of the
World News ontwerpt Burgess zelfs een
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schema van de geschiedenis van de twintigste eeuw dat geheel is afgeleid van het
Oedipusverhaal: in zijn ogen zijn we gewikkeld in een gigantisch proces van
dwangmatige vader- en kindermoorden dat pas kan worden doorbroken als geleerd
wordt minder te ‘vergeten’ in de psychoanalytische zin van het woord - als we
bewuster, eerlijker en minder bevreesd leren te leven. Maar Burgess is ook een
katholiek en maakt nooit een geheim van zijn religieuze overtuigingen, en zelfs
binnen de psychoanalytische aanpak van de moderne geschiedenis vindt hij plaats
voor de doorbraak die de christelijke heilsgeschiedenis nog steeds voor hem betekent.
Dat doet hij, als in Earthly Powers, op een volkomen onnaïeve manier, meer als grap
dan iets anders. Een ‘extra’ verhaal gaat over het meisje Edwina Duffy, die zich net
op tijd aan boord van het ruimteschip vecht om daar veilig haar baby Jozua ter wereld
te brengen - een Jezuskind dat de grondlegger wordt van de eerste ‘ruimtereligie’.
Van dit kind heeft Edwina sterk het gevoel dat het niet alleen is verwekt door haar
wettige overleden echtgenoot, maar ook door een oude evangelist, wiens religieuze
rallies haar puur erotische sensaties hadden gegeven die ze met vreugde en zonder
enige schaamte had ervaren. In de Epiloog, de geschiedenisles aan boord van het
ruimteschip, blijkt trouwens wel dat de eerste ‘ruimtereligie’ al op sterven na dood
is - de instructeur protesteert nog maar zwakjes als de kinderen zeggen dat niemand
meer in die onzin gelooft. Met de pikante bijzonderheid dat er ook in het christelijk
systeem sprake is van het ombrengen van een zoon door zijn vader, om de rest van
de wereld te kunnen redden, doet Burgess trouwens niet veel - verder dan de geboorte
van een Jezus/Jozua (‘Sweeter than lemon squash you are’) gaat de geschiedenis
niet.

Socialistische bisschop
Wat de Oedipuselementen betreft - er is geen beginnen aan ze allemaal op te sommen.
Het verhaal van Freud staat er bol van, van de moederbinding tot en met de verminkte
uittocht uit zijn stad in het gezelschap van een nobele dochter. Het is mooi om te
zien hoe ingenieus Burgess die elementen aan elkaar geregen heeft. Misschien is het
mythe-achtige van Freuds leven inderdaad wel de verklaring voor de geboeidheid
waarmee dat leven steeds weer bekeken en beschreven wordt, als gold het een echte
heros. En misschien is het falen van Freud, met name in het ontwikkelen van een
steekhoudende theorie van de ontwikkeling van de vrouwelijke psyche daarom ook
een veel tragischer gebeuren dan Trotski's verraad van het ideaal van een socialistische
samenleving.
Dat ook het verhaal van Trotski - overigens het meest virtuoze deel van dit
Entertainment - ook een Oedipusverhaal is, blijkt het duidelijkst uit de kritieke scène
waar Olga, de geliefde secretaresse, dictaat zit op te nemen waarbij ze hem
voortdurend corrigeert, zoals het een goede secretaresse en/of dochter betaamt en er
plotseling een paar ‘socialistische heren’ op bezoek komen, onder aanvoering van
een socialistische bisschop. Trotski begint, als gestoken, in het wilde weg te schelden
op de bisschop, waarop de socialistische heren een prachtige song inzetten:
God save the workers
Bless the workers' cause
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God keep the workers
From the bosses' claws.

Het lied gaat vier coupletten lang door en is een schitterende, burleske combinatie
van goede oude christelijke dogmatiek en vurige klassenstrijd. Maar Trotski raast
en tiert er als een reïncarnatie van Mozes tussendoor: ‘Corrupted by the fleshpots of
America, riding round in your limousines, flashing gold in your teeth... have you
forgotten what God is?... Down with God, away with God, kill God stone dead.’
Dan klinkt er een stem van een oude rabbi, die klaagt: ‘You didn't say that in
Yanovka... You remember the schul in the wooden hut near Yanowka? It remembers
you.’
Het is de stem van het religieuze verleden, van het vader- en moederland, die
Trotski overrompelt met een vloed van vergeten gevoelens, met de idyllische vreugde
van de vroege ongescheidenheid van zijn moeder:
‘Yanovka, Yanovka,
Where I drank my morning milk,
And I played round my mother's chair
And the night was the dusky silk
Of her hair.’

Maar de stem van de rabbi wordt overstemd en ontkend, en als de Revolutie uitbreekt
neemt Trotski maar al te graag zijn deel van de ‘reorganisatie’ van het oude Rusland
en ook van de latere zuiveringen op zich. Dat is weer een vadermoord, veroorzaakt
door het ‘vergeten’.
In het science-fictionverhaal haalt Burgess helemaal uit: dit verhaal is nog weer
een pastiche van de oedipale geschiedenis van Freud. Dr. Frame, die net als Freud
zich zelf langzaam van kant maakt door het overmatig orale gebruik van nicotine en
ten slotte alleen nog kan ademen door een machine, is hebberig verliefd op zijn
dochter, en doodsbang zijn macht te verliezen. Vanessa Frame is door de
overweldigende aandacht van haar vader niet in staat geweest tot erotische
volwassenheid op te groeien. Pas als Frame, de oervader van het ruimteproject, sterft,
kan Vanessa haar echtgenoot ‘not so awkwardly’ omhelzen. Maar intussen heeft
Frame's obsessie met macht, er wel toe geleid dat het ruimteproject bijna totaal
ontaard is in een griezelig fascistische organisatie, waarbij mensen die niet helemaal
mee kunnen gaan met de doelstellingen, onder druk chemische preparaten te slikken
krijgen om ze meegaand te maken. Het is een verhaal over de corruptie van macht
en over de curruptie van de wetenschap - beide stock in trade van het genre: ze
worden door Burgess gecontrasteerd met de wezenlijke onschuld en eerlijkheid van
Freud. Het thema van het ‘vergeten’ en ‘verdringen’, komt een laatste maal fortissimo
terug in de Epiloog, en wordt daar een klacht over het gladde gemak waarmee wij
‘jongeren’ mythen zoals die van Oedipus, en van Christus, naast ons neerleggen en
vergeten, vastbesloten ons met de realiteit bezig te houden en niet met prietpraat. De
skeptische adolescenten in de collegezaal van het ruimteschip vergeten het verhaal
van hun instructeur zodra de bel voor hun ‘proteïne en synthegroen’ is gegaan. Ze
geloven trouwens al lang niet meer in fabeltjes over zulke vreemde dingen als
gebouwen, wolken, bomen, dieren en auto's. Het is allemaal mythe geworden en dus
niet waar. Een van de kinderen zegt: ‘Uw generatie praat over een reis. Onze generatie
weet dat we gewoon hier zijn. We zijn hier altijd geweest, right back to what they
call the mists of myth. Ik geloof niks van uw verhaal.’
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En een ander meisje vraagt knorrig: ‘Waarom vertelt u ons niet die andere mythe?
Die mythe die beter in elkaar zit dan deze van u (...) The one about the bad man
called Fred Fraud who kept people strapped to a couch and the good one called Trot
Sky who wanted people to do what the did and run through space?’ - Burgess op
zijn barokke best, over poëtische waarden valt zelfs in het science fiction verhaal
niet te klagen.
Daarmee is de cirkel rond en zijn alle verhalen samengevat en op hun kop gezet.
Al met al ligt The End of the World News dichter bij Earthly Powers dan men op het
eerste gezicht zou denken. Ook dit boek is een kruistocht tegen de machten van het
kwaad, de ontrouw aan het verleden, het vergeten van wat moeilijk of onaangenaam
is, de onwil om eigen emoties te erkennen en te ondergaan. De inleiding eindigt niet
voor niets met een mooie dubbelzinnige hommage aan de ‘overleden schrijver’: ‘Ook
hij was een slapeloze banneling die luisterde naar de stem van Engeland, zoals altijd
ernstig vervormd door de stoorzenders van de Russen en de Albaniërs, die hun best
doen om de waarheid van de lucht om zeep te helpen. Hij diende de waarheid door
een leugenachtig medium. Nu slaapt hij goed. Ik wou bij God dat ik het ook kon.’
■
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Ieder goed gedicht is meegenomen
Nieuwe bundels van Ed Leeflang en Jan Eijkelboom
Op Pennewips plek door Ed Leeflang Uitgever: De Arbeiderspers, f24,50
De gouden man door Jan Eijkelboom Uitgever: De Arbeiderspers, f24,50
Rob Schouten
De twee dichters Jan Eijkelboom en Ed Leeflang worden sinds hun respectieve
debuten regelmatig in één adem genoemd. Dat wil zeggen regelmatig en in één adem.
Jan Eijkelboom toverde zich zelf in 1980 uit het niets vandaan met Wat blijft komt
nooit terug, een bundel die het, voor wat ik gemakshalve maar ‘literaire’ poëzie
noem, ongebruikelijke gebeuren van een snelle herdruk beleefde. Ed Leeflang
debuteerde in datzelfde jaar met De hazen en andere gedichten, die onmiddellijk met
de Jan Campertprijs werd bekroond. En niet alleen hun succes, ook enige
bijkomstigheden hadden iets gemeenschappelijks: twee mannen van rond de vijftig
die opeens poëzie gaan publiceren en dan ook nog poëzie die ietsje afwijkt van de
gebruikelijke soort, poëzie namelijk die over het leven gaat, persoonlijk is en niet al
te moelijk om te volgen.
Die eigenschappen verklaren het succes. Het publiek dat hun bundels kocht werd nu
eens niet getrakteerd op onbegrijpelijke taal, ingewikkelde beelden of flauwe nonsens,
om het eens heel grof te zeggen. Hun uitgever kan dan ook zonder veel risico de
nieuwe, tegelijkertijd verschenen bundels, De gouden man van Jan Eijkelboom en
Op Pennewips plek van Ed Leeflang in de, voor de meeste andere dichters volmaakt
overmoedige, eerste druk van 2500 exemplaren laten verschijnen.
Inmiddels heeft de populariteit van deze twee dichters ook een keerzijde bij
sommige critici gekregen. Huub Beurskens (van De Groene) gewaagde ten aanzien
van Eijkelboom van een ‘wereldbeeld van de middelmaat’, ‘navelsekte’ en het,
boosaardig bedoelde ‘psychologiserende naamwoord’. Peter Nijmeijer (in de
Volkskrant) sprak spottend van de vele lezers die achter Eijkelboom ‘aanhollen’ en
Robert Anker signaleerde (in De Revisor) in de gedichten van Eijkelboom en Leeflang
beide een terugkeer naar de tijden van J.C. Bloem, ‘maar dat komt de drempel van
de vigerende cultuur niet over’, zei hij streng. Wat is het nu in deze poëzie dat zoveel
lezers het goede, en een aantal critici (die overigens ook buiten dit gedeelde standpunt
wel min of meer in dezelfde richting denken) het verkeerde keelgat inschiet? Ik
vermoed het feit dat beide dichters hun persoonlijk leven als uitgangspunt nemen en
daar op een simpele doch wat men noemt poëtische manier vorm aan geven. Ze
willen in poëzie begrijpelijk met hun lezers communiceren.
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Jan Eijkelboom
foto: Willem Diepraam

Aan het werk van Eijkelboom en Leeflang valt te demonstreren dat het potentiële
poëzielezerspubliek en een gedeelte van de poëziekritiek uit elkaar gegroeid zijn.
De meeste lezers wensen weer leesbare, het menselijk hart rakende gedichten, veel
critici (die ook zelf dichten) willen een nieuwe, voor het ‘ouderwetse’ oog abstracte
en zeker a-psychologische kunst.
Ik ben geen partijganger, we leven niet in de ideale staat en ik verwacht en eis
niets van poëzie, maar ieder goed gedicht is meegenomen. Ook in de dichtkunst geldt
dat iedere dichter zijn eigen marges kent en dat hij zo nu en dan een geslaagd gedicht
aflevert en dan weer een hele poos als maar een beetje mislukt, al schrijft hij wel
door. Je hoeft de kerst-, paas- en pinksterspelen van Nijhoff niet te pruimen om hem
op grond van een paar andere gedichten een groot dichter te noemen. Evenzo heeft
het ene gedicht van Van Ostayen een onvoorstelbare zeggingskracht, terwijl het
volgende, met hetzelfde procédé geschreven, nergens op lijkt.

Schoolleven
Wat nu Ed Leeflangs nieuwe bundel Op Pennewips plek aangaat, dat is een thematisch
zeer hecht produkt; de inhoud gaat over diverse aspecten van het leven in een
schoolklas (geen erg gebruikelijk motief: Mien Proost met Het middelbaar onderwijs
en andere gedichten en T. van Deel met Strafwerk gingen hem voor), de toon is
menselijk maar met gebruikmaking van alle mogelijke poëtische ‘foregrounding’ en
dichterlijke vrijheid. Er staan sterke en minder sterke gedichten in, zoals het hoort,
maar het niveau is in het algemeen nogal gelijkmatig.
Leeflangs grootste aantrekkingskracht zit in het gebruik van de woorden, de
taalplastiek. Hij schept nieuwe woorden als ‘onnieuwsgierigheid’, ‘stripsimpel’ of
‘krantekwaad’, waarvan toch iedereen de bedoeling begrijpt, nieuwe verbintenissen
tussen woorden, ‘twee vaders verder’ of ‘doodgetrapte fietsen’, en nieuwe
uitdrukkingen in ongebruikelijke zinnen ‘hoe leer je ze vergeten dat ze in verkeerde
plannen zijn geboren’ of ‘Ze duwt ze in een opdracht waarin ze zich meteen
verwarren’. Kortom, hij experimenteert aardig met de taal zonder uit het oog te
verliezen dat het iets moet blijven betekenen. Daarnaast geeft hij muzikale hechtheid
aan zijn gedichten door, haast zonder te rijmen, klanken met elkaar te associëren, bij
voorbeeld in dit couplet: ‘meteen valt schemer in; / met reden. Uren nemen haar /
benen om haar blik / te brengen tot een vaag / vraagteken op het lege /schoolplein
beneden.’ met hier vooral é-assonances en b-alliteraties.
Binnen zijn thema ‘schoolleven’ vallen verschillende schakeringen op. Soms wordt
de blik op de leraar/lerares gericht (‘Ook hij draagt zijn loodzware bril,/legt uit uit
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wat iedereen al weet’) een andere keer op die van de leerlingen (‘Op het bord zij
waaren en hij hete;/ze is er voor het zijn, niet voor het weten,/naar kennis heeft ze
nooit gedorst./Ze is zo groot, zo warm, zo zonnig;/ze geeft straks heel de klas de
borst.’). Verschillende schooltypes komen aan de beurt, het lager onderwijs, het
middelbaar en de pedagogische academie. Een opvallende rol speelt ook de
problematiek van gastarbeiderskinderen. Steeds zijn de bedichte personen anoniem:
hij, zij, het, hun.
Dat zijn zo wel de belangrijkste facetten van Op Pennewips plek. Het taalgebruik
is steeds opvallend en tegelijkertijd zoetvloeiend, het beperkte thema op verschillende
motieven uitgespit. Ten slotte mag men dan nog een visie van Leeflang op het
klassegebeuren verwachten. Die valt voor de leerlingen vooral mild en liefdevol uit,
voor de opvoeders kritisch en begrijpend. Het lijdt geen twijfel, onder zijn opvallende
taalvaardigheid is Leeflang
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een psychologisch dichter, met belangstelling voor mensen in hun individualiteit.
Wat garandeert dat? Uitnemende gedichten, maar ook onontkoombare zwakheden.
Om met de laatste te beginnen. De hele bundel is op dezelfde toon geschreven, met
hetzelfde soort taalspinsels en dezelfde emotionaliteit. Dat heeft tot gevolg dat de
lezer die de bundel louter als totaal wil beschouwen na verloop van tijd een
verzadigingspunt bereikt; de poëzie begint uitgewerkt te raken. Je kunt het als een
nadeel beschouwen dat Leeflang het taalgebruik in zijn gedichten niet door de
strekking laat beïnvloeden. Een kritisch geluid klinkt nooit erg boos, een liefdevol
vers nergens puur lyrisch. Dat hóéft natuurlijk ook niet, maar soms is hij me al te
gelijkmoedig. Ik blijf echter geneigd om de gedichten per stuk soms hoog te
waarderen, zoals ik dat ook bij Nijhoff en Van Ostayen wens te doen. Een prachtig
gedicht dunkt mij het volgende:
Wanneer zij tekens gaan verbinden
met dingen die ze hebben, pop en lip,
of kennen, man en lam, zie ik
hoe ernstig ze verzinken
in de veeleisende roman: Ans eet.
Eet Kees?
Vruchteloos zoek ik het moment
waarop datzelfde mij is overkomen,
geluk of ramp van de belezenheid.
Ik weet niet of het nam of gaf.
Ik denk dat ik zolang ik leef
verliefd, bedrogen en geletterd
ben geweest.

Afstand en inlevingsvermogen, oproepende kracht en psychologisch inzicht, taal en
betekenis, gaan zo in Leeflangs poëzie meestal probleemloos met elkaar om.

Gelooid en stug
De poëzie van Jan Eijkelboom mag dan wel met die van Leeflang overeenstemmen
in het feit dat ze persoonlijk en menselijk is, met steeds herkenbare mededelingen,
ze maakt toch een heel andere indruk. Eijkelboom schrijft veel gelooider en stugger
Leeflang met zijn glooiende zinnen.
In zijn eerste bundel kon men, door het afstandelijke en vaak ironische praten over
het vergooide verleden en de ontoereikendheid van het menselijk bestaan, misschien
nog denken aan een nieuwe scheut uit de Komrij-stam, maar in De gouden man zijn
de gevoelens veel bezonkener, mystieker en minder anekdotisch vastgelegd. Of men
het zo precies uit de poëzie kan halen is de vraag maar na persoonlijke informatie
weet ik dat de titel De gouden man enerzijds op Boeddha slaat, anderzijds op de titel
van een van Van de Woestijne's dichtbundels De modderen man. Na de aandacht op
de modder van het bestaan richt Eijkelboom zich nu op de glans, het goud, de zin
van het leven.
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Als gezegd verloopt Eijkelbooms poëzie heel wat minder vloeiend dan die van
Leeflang. Neem het volgende fragment: ‘Stembussen werden gelost/uit een trein.
Het leken/te grote zoetekoeksdozen.’ En vergelijk dat met een regel van Leeflang:
‘Zijn tafel is een klein fornuis/en daarop staat een pan;’. Bij Eijkelboom wordt door
de punt tussen twee zinnen de werkelijkheid scherp van het beeld onderscheiden, bij
Leeflang loopt die via een hoekig heen en weer geslingerd gelijking regelrecht in
het beeld over. Het gevolg is dat men bij de een hoekig been en weer geslingerd
wordt tussen werkelijkheid en poëzie, bij de ander als het ware steeds tot de nek in
de poëzie zit.
Het dichten zelf gaat Eijkelboom duidelijk minder gemakkelijk af, het is een
probleem voor hem, en in zijn geval heeft dát weer voordelen. Het geeft om zo te
zeggen dramatische kracht, gevoel van worsteling om aan ‘Die eenvuldighe
Sempelheit’ (aan Ruusbroec ontleende gedichtentitel) toe te komen.
Eijkelbooms poëzie is retorisch, in de goede zin van het woord. Hij durft woorden
te herhalen of uit de zin het ene woord naar voren te duwen, om zijn boodschap
kracht bij te zetten. Als volgt gebeurt dat in de aanvangsregels van ‘Love me like a
rock’; ‘O mama moeder die bekleed met tafzij/en met de allerzachtste huid/toch was
een rots, een rots der eeuwen’ en zó in het sublieme gedicht ‘o’, waarin de dichter
zijn verlangen uitspreekt naar een spontane ontboezeming:
O, dat ik ooit nog eens
een vers met o beginnen mocht,
dat het dan ongezocht een ode
werd waarin zeg maar een dode
dichteres tot leven kwam
of wel een warm lief lijf
tot marmer werd waardoor
voor wie daarvoor gevoelig is
een adem ging als was het
leven nu voorgoed betrapt.
Maar nee, wat bij mij ingaat moet bezinken,
verdicht zich tot een sprakeloos substraat
dat roerig wordt en uit wil breken
en soms vermomd de mond verlaat.
O, klonk het nog eens ongehinderd.

Dit gedicht ‘o’, voor mij het hoogtepunt van de bundel, zegt in feite alles over
Eijkelbooms dichterschap. Hij wil wel, net als eens de Vijftigers (zijn taal is soms
ook ‘Vijftig’) ontbranden, maar niettemin is de woeling gedoemd onderhuids te
blijven. Peter Berger merkte naar aanleiding van het gedicht ‘Impasse’ van Nijhoff
eens op dat de dichter door het te schrijven zijn impasse doorbrak. Zo is het ook met
‘o’. Door zijn onbevredigde verlangen ernaar uit te spreken, bevredigt Eijkelboom
het op hetzelfde moment.
De gouden man is onevenwichtiger dan de bundel van Leeflang, maar op sommige
momenten ook overweldigender. Dat geldt bij voorbeeld voor de hele cyclus
‘Wolwevershaven’, een aan de werkelijkheid ontlokt mystiek bewustzijn, dat deels
ook over het dichten zelf lijkt te gaan. De hang naar het boeddhisme, met de titel
aangegeven, heeft geen volkomen onthechting tot gevolg gehad, maar wel
bewerkstelligd dat alle gebeurtenissen en feiten in de werkelijkheid, waarvan deze
poëzie uitgaat, meer dan in Wat blijft komt nooit terug zijn verinnerlijkt. ‘'k Ben in
mijzelf gerust sindsdien’, eindigt Eijkelboom zijn gedicht ‘Die eenvuldighe
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Sempelheit’. Dat klinkt verheven, en dat is het wellicht ook, maar door Eijkelbooms
vaak knarsende taal zit er gelukkig niets zweverigs aan.
Leeflang en Eijkelboom vertegenwoordigen zo twee verschillende kanten van
‘persoonlijke’ poëzie, de zachtmoedig begrijpende en de hartstochtelijke. Natuurlijk
scheppen ze daarmee geen ultramoderne kunst en natuurlijk zijn ze in oude tradities
onder te brengen, maar binnen de grenzen van de door hen zelf opgeroepen
verwachtingen bieden Op Pennewips plek en De gouden man veel meeslepende
gedichten.
■
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De wetenschap van een minnaar
Jacques Kruithof tussen literatuur en wetenschap
Tussenspraak Essay over literatuur en literatuurwetenschap door Jacques
Kruithof Uitgever: Bzztôh, 104 p., f24,50
Rudi van der Paardt
In de vorig jaar verschenen, inmiddels met de Greshoffprijs bekroonde bundel
Vingeroefeningen heeft Jacques Kruithof een opstel opgenomen over F.C. Terborgh,
dat getuigt van erkenning, zelfs van bewondering. Op het eerste gezicht is dat wat
vreemd. Kruithofs behoefte aan directheid, ook in stilistisch opzicht, lijkt haaks te
staan op de allesoverheersende distantie, zo kenmerkend voor de diplomaat die de
schrijver Terborgh in het dagelijks leven was. Maar voor wie Kruithofs andere
publikaties kent is het niet zo moeilijk de link met Terborgh te leggen: beide auteurs
zien ‘leven en letteren’ als een queeste, een zwerftocht, waarbij de reis belangrijker
is dan het bereiken van het doel.
Wie behept is met een dergelijk nomade-syndroom, legt zich niet gemakkelijk vast,
neemt niet gauw een standpunt in. Hij is eerder geneigd zijn ‘Lebensraum’ veilig te
stellen. Dat deed Kruithof in zijn pamflet over het literatuuronderwijs, Het oog van
de meester (1979), waarin hij zich verdedigde tegen de usurpatiedrang van diverse
soorten docenten. Nu heeft Kruithof een essay geschreven over een onderwerp dat
sinds de Huizingalezing van Karel van het Reve zoveel besproken is: de relevantie
van de literatuurwetenschap voor de literatuurminnaar. Hoewel hij op diverse plaatsen
in zijn pamflet schrijft, dat hij van te voren niet wist waar hij uit zou komen, moet
dat voor zijn lezers toch wel duidelijk zijn geweest: het essay, Tussenspraak geheten,
mondt uit in een oratio pro domo, een pleidooi voor het behoud van het grensgebied
tussen literatuur en wetenschap, dat de essayist pleegt te bestrijken.
Literatuurliefhebbers en literatuurwetenschappers staan van ouds met elkaar op
gespannen voet. Het is de tegenstelling tussen dwepers en pluizers, zoals Gomperts
in zijn pamflet, vrij naar Van Eeden, hen heeft bestempeld. Eerder had Stutterheim
in Problemen der literatuurwetenschap (1953) de tegenstelling proberen te vangen
in het begrippenpaar beleving en reflectie. Het volgende citaat lijkt mij nog steeds
op een bepaalde lezersgroep van toepassing: ‘Er uit zich een bijna instinctieve afkeer
van het denken, dat kunstwerk en kunstgenieter van elkaar vervreemdt, dat bloedeloze
observaties stelt in de plaats van een levende werkelijkheid, en dat uiteenscheurt wat
in de beleving als een eenheid gegeven is. (...) Het analyseren wordt als een
ontheiliging beschouwd. Het wordt vergeleken met het in stukjes scheuren van een
bloem, met een wrede en bovendien nutteloze vivisectie, - nutteloos, daar immers
kennis op deze wijze niet verkregen kan worden, dit kennen met de beleving samenvalt,
en we een kunstwerk slechts begrijpen, als we er met onze gehele ziel deel aan hebben,
als we het zelf wórden. Het deel hebben aan een kunstwerk is een begenadigde
toestand, aan de mystieke extase niet ongelijk.’
Geen mysticus heeft zijn instinctieve bezwaren recentelijk zo duidelijk
gerationaliseerd als Karel van het Reve, die overigens - en dat maakt zijn
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Huizinga-lezing zo opmerkelijk - van staatswege als pluizer is aangesteld. Zoals
bekend zijn op diens lezing veel reacties losgekomen en Kruithof heeft nu alle
bezwaren die de laatste jaren in Nederlandse publikaties tegen ‘de
literatuurwetenschap’ zijn ingebracht op een overzichtelijke wijze geïnventariseerd.
Hij komt daarbij tot een vijftal categorieën. Van het Reve noemde vooral twee
bezwaren: die van de abjecte stijl en ‘de dieventaal, het jargon waarin deze lieden
zich uitdrukken’. In zijn eigen voorbeelden haalde Van het Reve deze twee categorieën
nogal eens door elkaar, maar Kruithof brengt terecht een demarcatielijn aan: het
jargon, de ‘metataal’, is onvermijdelijk, al moet het tot een minimum worden
gereduceerd; het bezwaar tegen de vreselijke stijl blijft ook voor Kruithof overeind.
Ik wil hierbij graag twee kanttekeningen maken. In de eerste plaats geloof ik dat
Van het Reve's filippica tegen de onleesbaarheidsfactor van
literatuurwetenschappelijke publikaties inmiddels al enig effect heeft gehad. Er wordt
door redacteuren van tijdschriften en bundels, misschien ook door bureauredacteuren
van uitgeverijen, duidelijk meer dan in een recent verleden gelet op stijl en jargon,
al zie ik Mieke Bal of Rien Segers nog niet direct de P.C. Hooftprijs winnen.
Een tweede opmerking betreft Kruithofs oordeel over de toelaatbaarheid van
jargon. Metataal mag, moet zelfs, vindt Kruithof, maar hij is tegen wisseltrucs, zoals
‘het verruilen van het ene beeld (perspectief) voor het andere (focalise), in de hoop
dat niemand het in de gaten heeft’. Het voorbeeld lijkt me minder geslaagd. De
vervanging van de betreffende term is immers uitvoerig gemotiveerd en heeft juist
zeer de aandacht getrokken.

‘Metataal’
De volgende twee bezwaren, lang niet alleen door Van het Reve geventileerd,
betreffen de pretenties van de literatuurwetenschap en het geringe rendement.
Uiteraard hangen deze bezwaren nauw samen. Het koesteren van pretenties kan men
wetenschappers die hun vak serieus nemen moeilijk euvel duiden, maar wanneer de
resultaten pover blijken is bescheidenheid inderdaad geboden. Kruithof merkt in dit
verband op dat die pretenties (soms in de vorm van een voorlopig nederigheidsbetoon
onder verwijzing naar te verwachten ontwikkelingen) vooral kenmerkend zijn voor
de ‘methodologische fractie’ onder de literatuurwetenschappers, de
vertegenwoordigers dus van de theoretische literatuurwetenschap (Verdaasdonk,
Beekman, Van Dijk). Van deze tak moet hij duidelijk niets hebben. ‘De
literatuurwetenschap,’ laat hij cursief drukken, ‘heeft uitsluitend terugwerkende
kracht.’ Het heilig ideaal van deze groep, een literaire grammatica, is hem juist een
schrikbeeld. Hij pleit voor verdere uitbouw van eerbiedwaardige, praktische vakken
als de literatuurgeschiedenis en de comparitistiek.

Onmetelijke afstand
Kruithof heeft natuurlijk gelijk, als hij in de warwinkel van Van het Reve, die
Sötemann en Lotman in één adem noemde (zonder er overigens blijk van te geven
ooit van Jakobson gehoord te hebben), wat orde brengt. Maar de door hem aangevallen
fractie is die van een splinterpartij: zijn gramschap is onbillijk tegenover genuanceerde
methodologen van het type J.J.A. Mooy. Wat moeite heb ik ook met Kruithofs ludieke
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voorstel om de pretentieuze wartaal wat in te dammen door het uitreiken van een
jaarlijkse poedelprijs ‘voor de meest stuitende of belachelijke passage in
literair-wetenschappelijke publikaties’. Op zich zelf heb ik niets tegen (poedel)prijzen,
maar het gevaar is levensgroot dat voor het toekennen van deze erepalm passages
uit hun verband worden gerukt en alleen al daardoor onbegrijpelijk en vervolgens
belachelijk (gemaakt) worden. Dat overkwam Van het Reve, zoals Kruithof moeiteloos
aantoont, het overkomt hem nu ook zelf. In het door hem verkozen fragment
(Poedelprijs 1979), geplukt uit een artikel van Van Kesteren over het dramapersonage,
kan ik tenminste geen ‘kromspraak’ ontdekken en wat er aan zou mankeren vertelt
Kruithof helaas ook niet. Kortom, ik ben alleen voor die prijs, als er ook een
juryrapport wordt verstrekt.
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Het vijfde bezwaar dat Kruithof destilleert uit de voorraad testimonia is dat van de
‘onmetelijke afstand’: literatuur en literatuurwetenschap lijken nauwelijks nog iets
met elkaar te maken te hebben. De liefhebber zal zich er niet om bekreunen: aan het
leentje-buur spelen bij ‘echte’ wetenschappen heeft hij geen boodschap, hij zoekt
geen zekerheden, maar koestert zijn onzekerheden. Hij wil zijn beleving van het
kunstwerk, zijn interpretatie daarvan, vergelijken met die van beroepslezers - maar
dan komt hij tot de ontdekking dat ‘de literatuurwetenschap’ zich met ‘de interpretatie’
niet meer bezighoudt (wel met het beschrijven en ordenen van gegeven interpretaties).
Het is op dit punt dat Kruithof afhaakt. Als de interpretatie weg moet, zegt hij in een
nawoord tegen een tweetal lezers van zijn pamflet, ‘dan is in de literatuurwetenschap
het avontuur zoek, dan wordt de onzekerheid minimaal. Prachtig hoor, heel
wetenschappelijk, maar dan is de navelstreng ook doorgesneden, dan heeft het vak
niets meer met het forum, dus ook met mij, te maken.’ Een keuze derhalve, ik zei
het al, voor de vrije ruimte van de essayistiek. Met het instrumentarium van de
wetenschapper wil Kruithof graag werken, maar dan wel ten bate van de liefhebber,
voor wie hij zijn tussenspraak, in meervoudige zin, wil blijven beoefenen.
Kruithofs essay laat zich lezen als een sprankelend overzicht van de receptie van
de Huizinga-lezing van 1978, dat uitdaagt tot een eigen verkenning van het terrein
(die door overvloedige literatuurverwijzingen in de noten mogelijk wordt gemaakt).
Dat de tegenstelling tussen beleving en reflectie zo fundamenteel is als die tussen
‘ziel en geest’ en zich dus steeds opnieuw manifesteert, lijkt mij evident. In zijn korte
behandeling van de voorgeschiedenis van de strijd tussen dwepers en pluizers noemt
Kruithof terecht de controverses rond het tijdschrift Merlijn. Een intrigerend
onderwerp is ongetwijfeld de receptie van dit tijdschrift, de invloed ervan op een
hele generatie theoretici. Er is vast wel iemand die hierover, bij voorbeeld, een
meeslepend essay of pamflet zou kunnen schrijven.
■
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Huiveringen door de wingerdranken
Eudora's Welty's symbolen
De paarse hoed door Eudora Welty Vertaling: Heleen ten Holt Uitgever:
Bert Bakker 154 p., f24,50
Maarten 't Hart
Voor zover ik weet werd voor de eerste keer een boek van Eudora Welty in het
Nederlands vertaald. Daarom lijkt enige algemene informatie over haar niet overbodig.
Eudora Welty werd op 13 april 1909 in Jackson geboren. Haar vader was president
van de Lamar Levensverzekeringsmaatschappij. Ze bezocht de high school in Jackson
en bracht daarna twee jaar door op het Mississippi State College voor vrouwen. In
1927 ging ze naar de universiteit van Winconsin waar ze in 1929 een graad haalde.
Toen ze in 1931 in Jackson terugkeerde, zonder baan, stierf haar vader. Op diens
schrijfmachine begon ze verhalen te schrijven en tegelijkertijd deed ze wat part-time
werk bij radio en kranten. Van 1933 tot 1936 werkte ze als publiciteitsagente voor
een organisatie van werkprojecten. Daarbij reisde ze overal rond in het zuiden van
de Verenigde Staten, pratend met allerlei mensen, overal foto's nemend. Ze schilderde
ook. Haar foto's werden in New York tentoongesteld, maar voor haar verhalen kon
ze geen uitgever vinden. Nog in 1971 werden verscheidene van die foto's gepubliceerd
in One Time, One Place. Hoewel ze al heel lang voor 1936 verhalen schreef, werd
haar eerste verhaal pas in dat jaar in het tijdschrift Manuscript gepubliceerd. Vanaf
dat moment heeft ze, wat betreft publikatie, nooit meer problemen gehad. Ze werd
‘ontdekt’ door Robert Penn Warren en Cleanth Brooks en haar verhalen werden in
de Southern Review gepubliceerd.

Bruiloft in Mississippi
In 1941 verscheen haar eerste verhalenbundel, A Curtain of Green, waarin al dadelijk
haar zeer gevarieerde onderwerpkeuze en haar historische belangstelling bleek.
Eudora Welty heeft altijd graag over de pionierstijden geschreven, over de periode
rond 1800, toen er nog veel Indianen waren. Na die eerste verhalenbundel verscheen
een korte roman, of noem het een lange novelle, The Robber Bridegroom, een soort
sprookje over een meisje Rosamund, dat door een roverhoofdman het hof wordt
gemaakt. In 1943 verscheen haar tweede verhalenbundel, The Wide Net, die dan nu
onder de titel De paarse hoed in het Nederlands is vertaald. Het lijkt mij een gelukkige
keuze van de uitgeverij (of vertaalster) om juist deze bundel te nemen. Dit werk geeft
de beste indruk van al datgene wat Eudora Welty kan, en ook van wat zij niet kan.
Ze heeft een goed oor voor dialoog, of liever nog voor monoloog, en ze kan beeldend,
precies en gedetailleerd situaties en natuurverschijnselen beschrijven, maar vaak
blijft ze daar ook enigszins in steken, en kom je al lezend soms tot de verbaasde
conclusie: waar gaat dit verhaal ook weer over? Dan moet je van voor af aan beginnen.
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Eudora Welty

Misschien was het ook geen slecht idee geweest als men eerst de in 1946
verschenen roman Delta Wedding zou hebben vertaald. Dit is volgens iedereen haar
beste roman. In ieder geval geeft het werk, in de grond van de zaak een ouderwetse
familieroman, een fraai beeld van de voorbereidingen van een bruiloft in Mississippi
waarbij een meisje van negen jaar dat van buiten komt, centraal staat. We zien de
voorbereidingen niet echt door haar ogen, maar toch ligt over het hele werk de glans
van het kinderlijke, onbevangen zien.
De paarse hoed bevat acht verhalen waarvan vooral het titelverhaal en het verhaal
Livvie indrukwekkend zijn. In het verhaal De equinox (The Winds) en in Asphodel
stoort de al te nadrukkelijke symboliek. Neem deze passage uit Asphodel: ‘Plotseling
ging er een huivering door de wingerdranken die tussen de zuilen groeiden. Daar, in
het stralende licht, met één voet naar voren, was een man te voorschijn gestapt, een
man met een baard. Hij stond roerloos als een van de zuilen, met zijn ogen strak op
de drie vrouwen gericht. Hij was ruig en goudkleurig als een leeuw. Hij deed of zei
niets en de vogels bleven zingen. Maar hij was naakt.’ Al wat hier staat gaat zwaar
van symboliek, de wingerdrank, de zuilen, de goudkleurigheid, de naaktheid - het
heeft allemaal betekenis, maar er is zo veel waarvan men de betekenis moet opsporen
dat het niet helemaal onjuist is wat Emma Vorlat over Eudora Welty schreef: ‘Haar
werk is overladen door uiterlijke gebeurtenissen, waarin de lezer vaak vergeefs het
relevante zoekt.’

Kievitsbloem
Wat mij persoonlijk nogal stoort in het werk van Welty is dat zij zo gemakkelijk van
realisme overgaat naar surrealisme. Ze kan iets gewoons, alledaags beschrijven en
dan opeens iets laten gebeuren dat gegeven de wetten van de fysica, niet mogelijk
is. Daar staat dan wel tegenover dat ze doodnormale zaken kan beschrijven alsof het
wonderen zijn. Al wat zij schreef, behalve misschien haar latere werk (Losing Battles
onder andere) ademt enigszins de sfeer van een sprookje. Van alle schrijvers uit het
zuiden van de Verenigde Staten vind ik haar de minst interessante. Net als Carson
McCullers schreef ze veel over doofstommen, gekken, zelfmoordenaars en dergelijke,
maar als je First Love uit deze bundel - over een doofstomme jongen - vergelijkt met
The Heart is a lonely hunter van Carson McCullers (ook al over een doofstom iemand
onder andere) dan word je je er toch van bewust hoeveel haar ontbreekt. Maar Daniel
Hoffman schreef over haar: ‘Met ongeëvenaarde fictionele kunst en met delicate,
scherpe sociale perceptie, heeft ze een losse chronologische sage gecreëerd van het
zelf en van het collectieve geheugen in het zuiden van de twintigste eeuw,’ en
Vandekieft vond zelfs dat ze beschikte over een ‘poëtische, beeldrijke stijl, en een
beschikking over een weids spectrum van literaire mogelijkheden, omvattend komedie,
tragedie, satire, fantasie, een complexe visie op menselijke identiteit en relaties en
een indrukwekkende greep op de ritmes van het zuidelijke taalgebruik’. Dat laatste
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is zeker waar, en daardoor vooral heb ik haar werk toch met groot plezier gelezen,
want een goed oor voor dialoog begint zo langzamerhand even zeldzaam te worden
als de kievitsbloem.
■
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Het grote verdriet komt later
De Verzamelde gedichten van Paul Snoek (1933-1981)
Verzamelde gedichten door Paul Snoek Redactie Herwig Leus Uitgever:
Manteau, 782 p., f69,Herman de Coninck
Toen Paul Snoek in 1968 zijn Gedichten 1954-1968 selecteerde, besloot hij zijn
uitleiding met de woorden: ‘De publicatie van zijn verzamelde gedichten geeft de
dichter ervan steeds zoiets als een funeraire steek onder water.’
Dat heeft de toen nauwelijks vijfendertigjarige Paul Snoek gewéten.
Al vijf jaar eerder had hij zich zelf voorbarig gecanoniseerd in een gelijkaardige
bloemlezing Renaissance, een paar jaar later deed hij het nog eens over in Gedichten
1954-1970, een aangevulde herdruk. Het gevolg was dat de nadien nog verschenen
bundels eigenlijk nooit meer de kans gekregen hadden om deze Snoek-canon te
corrigeren. Snoek kreeg geen aansluiting meer bij zijn eigen werk. Zijn Gedichten
werden beschouwd als een vorm van typische Snoekiaanse zelfdestructie.
Frankenstein. Nagelaten gedichten verscheen slechts in een luxe-editie (met aquarellen
van Snoek erbij) van tweehonderd exemplaren, en haalde aldus niet eens de kritiek.
Zijn laatste twee bundels ten slotte, Welkom in mijn onderwereld en Schildersverdriet
werden, voor zover ze nog gerecenseerd zijn, beschouwd als nagelaten werk van een
dichter die zich zelf had overleefd.
Het is de verdienste van de door Herwig Leus bezorgde Verzamelde gedichten dat
ze een al te lang uitgebleven kans op herziening bieden van dit beeld.
Ik wil rustig een vierhonderdtal pagina's uit deze Verzamelde gedichten missen,
maar zeker niet de laatste twee bundels.
Een eerste misverstand is namelijk dat Snoek een goed dichter zou zijn geworden
dank zij het feit dat hij, als Vijfenvijftiger en Gard-Sivikker van het eerste uur, zich
de experimentele verworvenheden zou hebben eigen gemaakt.
Het is omgekeerd. Snoek is de dichter kunnen worden van De zwarte Muze en
Gedichten voor Maria Magdalena ondanks de experimentelen. Of juister: dank zij
het feit dat hij hun invloed te boven kwam.

Paul Snoek

Misschien heeft hij aan het experiment de atletische souplesse van zijn beelden te
danken: Snoek is altijd meer de dichter gebleven van prachtige beelden dan van
helemaal áffe gedichten. Tot in Schildersverdriet tref je regels aan als ‘En plooibaar
als een jonge vinger/slingert zich een zwemmer’, van een meteen als Snoekiaans
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herkenbare, gymnastieken euforie. Maar dit zullen nu eenmaal Snoek-beelden blijven.
Wat hij in zijn experimentele fase deed was andermans beelden naschrijven:
Ik ben een ruïne van de zee
omringd door alle namen van het water
waar elke droom een eiland wordt
dat elba heet
en elk verlangen
zand van sint helena:

dat zal wel Kouwenaar wezen.
En in een regel als ‘Zij is een rimpeldier/met weggesmolten vinkenogen’ komt hij
er zelfs ongecomplexeerd voor uit. Het was de tijd dat Snoeks toenmalige mentor,
Adriaan de Roover, hem zei: lees nu eens Hans Andreus - en Snoek kwam de week
nadien met een heel cahier gedichten à la Hans Andreus. Ja maar, er is ook Vinkenoog,
zei De Roover. En Snoek kwam de week daarop aanzetten met een heel schrift à la
Vinkenoog. Het falikantst is echter de invloed van Lucebert geweest. Ik kan nog
altijd niet goed begrijpen waarom Vestdijk destijds zo enthousiast kon zijn over De
heilige gedichten. Terwijl Snoek in de ene helft van die bundel duidelijk zich zelf
aan het vinden is (Tabula rosa/Tabula rasa/Verschijning te Leningrad) wordt de
andere helft verknald (bijna letterlijk, alsof er een prottende brommer door rijdt) door
een woest gebral dat nog nauwelijks beeldspraak kan heten, in de trant van ‘als de
vlag van een vlinder moeten/bedden behaard en vol water staan,/als een bad vol
giftige zwammen dampen,/waarin ik zit met verzilverde voeten’. Het zal wel zijn
omdat Vestdijk toen constant te midden van dit soort onzin moest leven.

Verzwijgen
Een tweede misverstand geldt, zoals gezegd, het na 1970 verschenen werk. Volgens
Leus vormen de laatste twee bundels, samen met De zwarte Muze een trilogie, en zo
zal het ook wel zijn. Na Hercules-Richelieu en het door zelfretoriek voor de helft
ongenietbare Nostradamus, de trilogie van de scheppende overvloed, nu de trilogie
van een moeizaam op het zwijgen (en op somberte en aftakeling) bevochten
melancholie. In een tot dan toe niet gepubliceerd gedicht uit Gedichten 1954-1968
heeft Snoek het over ‘elk gedicht/dat ik bij wijze van verzwijgen heb
volbracht./Krachtens de nacht’. En in Welkom in mijn onderwereld heet het: ‘mijn
woord is zeldzaam, uiterst schaars en pijnlijk/zoals een druppel melk uit een zegspier
verkregen.’
Ik geloof namelijk nog altijd niet dat Snoek in die tijd is gaan schilderen uit een
creatief ‘teveel’. Hij kondigt op het eind van zijn Gedichten 1954-1968 al een periode
van ‘produktief zwijgen’ aan, maar dat zwijgen heeft hij tandenknarsender volbracht
dan hij het laat verschijnen, denk ik.
Misschien juist daarom behoort de slotcyclus uit Welkom in mijn onderwereld,
namelijk Overwintering in de verkeerde iglo, tot de hoogtepunten van de gehele
Snoek. Het werd de hoogste tijd dat hij het tiental sleutelwoorden waaruit zijn werk
bestond, en die hij ooit zelf opnoemde: ‘water, schaduw, licht, duister, goud, weelde,
waarheid, verte, ruimte, aarde, drinken, dragen, worden’ (geciteerd door Lieve
Scheer, De poëtische wereld van Paul Snoek) verruimde. Hij had dat al in Gedrichten
gedaan uiteraard, maar dat waren geen Snoek-gedichten, maar anti-Snoek-gedichten,
door Snoek zelf. (Dank zij Leus' tekstbezorging kun je zelfs zien hoe Snoek daarbij
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te werk ging, omdat Leus ook een bundel opneemt, Op de grens van land en zee,
gedichten bij foto's van Martien Coppens, die voordien enkel als relatiegeschenk van
de chemische fabriek Van der Grinten N.V. hadden gecirculeerd. Daarin staat namelijk
de eerste versie van Zeefauna, het openingsgedicht van Gedrichten, over de kwal.
Die eerste versie is klassiek-Snoeks [p. 396]. In de uiteindelijke versie [p. 473] heeft
Snoek zijn oorspronkelijke klad verbeterd, er vervolgens de zelfretoriek in onderkend,
en er ten slotte ook zelf de doodsteek aan gegeven, in een wat mij betreft - maar ik
heb een zeer vulgaire smaak - onbedaarlijke slotregel: ‘Kloot, zei de kwal. Herken
je me niet?/ Ik ben de weggesneden kut van Ester Williams.’)
De meeste Gedrichten waren echter niet van dit niveau (?), en hun kwaadaardigheid
kwam van buitenaf, zeebezoedeling, luchtvervuiling, en meestal gewoon gratuite
science fiction. In zijn laaste twee bundels laat hij ook de aftakeling in zich zelf toe.
Nieuwe sleutelwoorden zijn verdriet (een dubieus woord, maar bij Snoek kan het),
ijs, sneeuw, kou, wormen en maden. (Snoek heeft vaak, meestal om de vrouwen in
zijn gezelschap te epateren, wormen opgegeten, maar besefte daarbij wel degelijk
dat die wormen ooit hun recht op antwoord kregen.)
Snoek is gescheiden, opnieuw getrouwd en op 't eind bijna opnieuw gescheiden
(‘Ik weet het, mensen die ik heb bemind,/ het was een straf mij
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lief te hebben.’). Zakelijk gaat het hem niet voor de wind, fysieke aftakeling
manifesteert zich in artrose (‘Soms hoor ik tussen mijn gewrichten/ het kraakbeen
knerpen als piepschuim dat breekt’). Kortom: de externe lelijkheid uit Gedrichten
is geïntegreerd in ik-poëzie. ‘Je rinkelt als de doorgebrande gloeidraad/ in een
bescheten lamp,’ schrijft de eertijdse dichter van het licht. De weelde is droef
geworden: ‘Omwille van de weelde heb ik op een spiegel/ wat druppels zuiver zilver
gesprenkeld/ als waren het tranen van lichtgrijs fluweel.’ De ‘oeroude woede
reusachtig te heersen’ is voorbij. Koude heerst. En doodsvoorspelling.
Snoek verkondigde al in een interview uit 1959 dat de mooiste dood was: sterven
achter het stuur van een lichtblauwe racewagen. De wagen waarmee hij verongelukte
was zwart, maar hij heeft nog staan ruziemaken omdat het geen lichtblauwe kon zijn.
Zo ook krijgen nogal wat van zijn latere verzen in het licht van zijn dood een
bevreemdende postume meerwaarde. Paul de Wispelaere vergeleek het in een
Snoek-programma voor de Vlaamse televisie met de doodsvoorspellingen van
Marsman, die zich in zijn gedichten almaar in het ruim van een schip bevond. Wie
bij voorbeeld weet dat Snoek tijdens zijn autoongeval op de achterbank een stel
antieke glaasjes meevoerde, gekocht van een bevriend antiquair, en bedoeld om
cadeau te doen aan een bevriend beeldhouwer, die trouwens de scherven nog altijd
bewaart (zo deed Snoek twee vrienden in één klap plezier), kijkt raar op als hij regels
herleest als:
Ik stuiptrek want te pletter zal ik storten
met gebroken messen, als de afgeplatte bliksem
op het dak, waaronder ik de warmte achterliet
en waar nu droefheid zal ontstaan
in het verbrede bed, in de verloren kamers
en het meest in alle fijngebroken glazen.

Of elders, in een van de mooiste latere gedichten:
Ik ben somber.
Want vanmorgen liep een man door mijn woud,
een vreemde man, die een bijl
als een bijbel drukte tegen zijn hart.
Vogels vlogen weg tussen huiverende bladeren.
Ook ik kreeg het koud als spleet de bliksem
de mooiste jonge eik van mijn woud.

Ten slotte is Paul Snoek in zijn laatste trilogie al lang niet meer de man die tussen
twee gedichten in nauwelijks de tijd had om de dagelijksheid weer aan het woord te
laten. (Van 1954 tot 1964 publiceerde hij zowat om het jaar een bundel.) ‘Mijn stem
beheerste het zwijgen,’ zei hij in die tijd. Sindsdien is dat omgekeerd geworden.
Sindsdien ook is Snoek de dichter van de ‘tristitia post coitum,’ en vooral ‘post
poemam’, als dat al Latijn zou zijn. Hoe mooier het gedicht is geweest, hoe droeviger
het nadien, bij wijze van contrast, weer wordt. Serenade uit De zwarte Muze ging
daar al over. In Schildersverdriet luidt het (na het maken van een schilderij dan):
‘En omdat alles wat hij liefhad even onvolmaakt is
als alles wat hij met zijn goede wil heeft aangeraakt
aanvaardt hij droef te zijn tot het einde der tijden.
Want na het schilderen komt het grote verdriet,
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dieper dan de leegte na de liefde.

Snoeks sterven heeft die leegte slechts vergroot.
Maar juist daarom zitten de door Herwig Leus bezorgde Verzamelde gedichten te
vol. ‘Ik heb volledigheid nagestreefd, ik heb niet normatief willen zijn,’ dekt hij zich
in. Maar uit respect voor de moeizaamheid van Snoeks latere jaren is het al erg genoeg
dat we alle, ooit door hem gepubliceerde, jeugdpoëzie moeten slikken, laat staan de
ongepubliceerde. Goed, dat Snoek op zijn zeventiende een aantal sonnetten schreef,
is een leuk weetje. (Misschien was dat een echtere Snoek dan de kort nadiene imitator
die sneller publiceerde dan zijn modellen.) Vooral de tot nog toe als relatiegeschenk
ongetwijfeld alleen in verkeerde handen terechtgekomen bundel Op de grens van
land en zee vond ik een verrassing. Maar het ook opnemen van vermoedelijk in
dronken buien geschreven smartlappen en in te weinig weigerachtige buien gemaakte
doodsprentjesgedichten gaat me te ver.
En als de lezer dan tóch alles moet weten, waarom laat Leus dan het laatste woord
weg van het laatste hier afgedrukte gedicht Water? In het manuscript dat ik las, was
het een reclametekst, waarin Snoek, na een lange tirade tegen kraantjeswater, besloot:
Water is onmisbaar. Als zuurstof.
Maar drinkbaar water dan, levend water.
Zuiver, eerlijk water uit de bronnen van de natuur.
Vittèl.

■
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Onheil over de gemeente
De autobiografische griezelliteratuur van H.P. Lovecraft
At the Mountains of Madness; The lurking Fear; The Dream-Quest of
Unknown Kadath; The Case of Charles Dexter Ward; The Doom that
came to Sarnath; The Tomb door H.P. Lovecraft Uitgever: Ballantine
Books 181 p., Importeur: Van Ditmar f9,80 per stuk
The Best of H.P. Lovecraft: Bloodcurdling Tales of Horror and the
Macabre Uitgever: Ballantine Books 375 p. Importeur: Van Ditmar f23,80
H.P. Lovecraft: Griezelverhalen Uitgever: Loeb f25,Robert-Henk Zuidinga
Poe's regel ‘An unhappy childhood is an author's goldmine’, door Gerard Reve in
de Nederlandse literatuur geïntroduceerd, is, zo op iemand, van toepassing op H.P.
Lovecraft. Het einde van diens rimpelloze kindertijd werd ingeluid met de opname
van zijn vader in een inrichting, waar hij stierf aan syfilis. De kleine Howard was
toen acht. Hij trok met zijn moeder bij zijn grootouders in, waar hij, na zijn
grootvaders dood, in een vrouwengemeenschap en in snel afnemende welstand
opgroeide. Zijn moeder, die de dood van haar man slecht kon verwerken, vervreemdde
steeds sterker, daarbij haar enige zoon in haar isolement betrekkend. Toen zij in
hetzelfde gesticht als haar man overleed, bleef Howard Phillips - als tweede naam
gebruikte hij zijn moeders meisjesnaam - achter met twee oude tantes en vrijwel
geen inkomen. Op zijn achtentwintigste verdiende hij zijn eerste eigen geld, toen
The National Magazine zijn gedicht The Marshes of Ipswich publiceerde. Deze jeugd,
en vooral de manier waarop zijn ouders stierven, hebben in hoge mate Lovecrafts
oeuvre bepaald.

H.P. Lovecraft

Behalve hun minder benijdenswaardige jeugd hebben Howard Phillips Lovecraft
en Edgar Allan Poe nog een aantal punten van overeenkomst in leven en werk. Beiden
worden als de belangrijkste horror-auteurs van hun eeuw gezien, of op zijn minst
als invloedrijkste. En beiden zijn de enige schrijvers van dit genre aan wie op de
Amerikaanse universiteiten (serieuze) aandacht besteed wordt. Opmerkelijk is dat
ze allebei pas na hun dood en via andere landen in eigen land erkend werden. Poe
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moest eerst door Baudelaire bewonderd en vertaald worden en, via diens invloed op
Mallarmé en Rimbaud, aan de wieg van het symbolisme gestaan hebben, voor hij in
de Verenigde Staten geëerd werd. En aan Lovecraft werd daar pas aandacht in de
media besteed omdat er elders, met name in Frankrijk, Spanje en Italië, zo veel van
en over hem gepubliceerd werd. (In Nederland, maar toen was zijn grootste
anonimiteit al opgeheven, werd over hem geschreven door zo'n gevarieerd gezelschap
als Hubert Lampo. W.F. Hermans en Jotie T'Hooft.)
Nog een punt dat ze gemeen hebben, is de beperktheid van hun ‘reikwijdte’. Beider
verhalend oeuvre - Poe beschouwde zich zelf op de eerste plaats als dichter; Lovecraft
heeft na enig jeugdwerk weinig meer gedicht - omvat één roman: Poe schreef The
Narrative of A. (Arthur) Gordon Pym, Lovecraft The Case of Charles Dexter Ward.
Bovendien kan in Lovecrafts titel een hommage aan Poe's roman gezien worden. Hij
bewonderde Poe zeer en wijdde aan hem als enige een apart hoofdstuk in zijn
uitvoerige essay Supernatural Horror in Literature. Hoewel zijn schrijfstijl
onmiskenbaar door Poe beïnvloed is, heeft hij de meeste invloed ondergaan van de
Ier Lord Dunsany, die in zijn verhalen en korte toneelstukken de Keltische mythologie
ter verhoging van het griezeleffect aanwendde. Lovecrafts bewondering voor Dunsany
was slechts één van de uitingen van zijn belangstelling, zo niet geobsedeerdheid,
voor zijn Britse oorsprong. Hij heeft zijn hele leven, met uitzondering van een
kortstondig huweliik in New York, doorgebracht in en om Providence (Rhode Island),
een aartsconservatief gebied waar puriteinse godsdiensten en herinneringen aan het
moederland bij een belangrijk deel van de bevolking met zorg gecultiveerd werden.
Lovecraft mocht graag de uitroep ‘God save the King!’ door zijn correspondentie
strooien en mat zich de spelling en woordkeus van achttiende-eeuwse Engelse dichters
aan.

Krankzinnigheid
The Case of Charles Dexter Ward heet Lovecrafts enige roman te zijn, ondanks dat
hij een verhaal heeft geschreven dat langer is, The Dream-Quest of Unknown Kadath,
en een, At the Mountains of Madness, dat nauwelijks korter is. Juister dan te
concluderen dat hij drie romans geschreven heeft, is het vast te stellen dat hij
uitsluitend verhalen schreef, waaronder enkele lange. The Case is tijdens zijn leven
nooit verschenen, niet omdat er geen uitgever voor te vinden was; tegen die tijd, eind
jaren twintig, had hij al zo veel naam in fantasy-kringen dat hem om werk gevraagd
werd. De tekst bestond slechts op allerlei losse stukken papier en Lovecraft heeft het
nooit tot een typoscript geordend, laat staan aan een uitgever opgestuurd. Drie jaar
na zijn dood in 1937 werd het in boekvorm uitgebracht.
Zoals gezegd heeft de wijze waarop lovecrafts ouders aan hun einde kwamen grote
- en blijvende - indruk op hem gemaakt. Daarbij kwam de angst dat zijn vaders syfilis
of zijn moeders krankzinnigheid erfelijk aan hem overgeleverd waren. Vooral zijn
latere werk wordt bepaald door die aspecten: de onontkoombaarheid van de
verdoemdheid van een heel geslacht, veroorzaakt door voorgaande generaties maar
onvermijdelijk ook bestemd voor alle nog komende, en: de vrees krankzinnig te
worden als meest afschrikwekkende van alle angstwekkende zaken. The Case of
Charles Dexter Ward is een verwerking van beide elementen. Het kost weinig moeite
in de hoofdpersoon veel trekken van Lovecraft zelf te herkennen: in Wards uiterlijk,
in zijn omgeving (Providence), zijn bezigheden en zijn belangstelling voor het
verleden. Op een van zijn onderzoekingstochten ontdekt hij bij
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toeval dat een van zijn voorvaders onheil over de gemeente heeft afgeroepen. Maar
wat is toeval? Hij komt erachter doordat hem opvalt dat in een van de
gemeenteregisters uit 1772 twee bladen aan elkaar geplakt zijn en alle volgende
bladen opnieuw genummerd. Alle moeite van de toenmalige gemeenteklerk om die
smet op het puriteinse blazoen te camoufleren, blijkt tevergeefs geweest als anderhalve
eeuw later de zoveelste generatie er weer kennis van neemt. Die moeite en tijdsspanne
benadrukken de onontkoombaarheid van de vloek die op het geslacht rust.
Eenmaal ervan op de hoogte dat zijn hele geslacht - en daarmee hij zelf - verdoemd
is, stelt Ward al zijn energie in dienst van zijn pogingen het kwaad ongedaan te
maken. Dit streven brengt hem tot krankzinnigheid (het tweede Lovecraft-element).
De roman begint als Ward ontsnapt is uit zijn kamer in het gesticht, een kamer waaruit
niet te ontsnappen is. Een deel van Lovecrafts werk kan tot science fiction gerekend
worden, maar met detectiveverhalen heeft hij zich nooit beziggehouden. Dat het
verhaal lijkt te beginnen in de ‘gesloten kamer’-traditie, is dan ook niet bedoeld om
de lezer een raadsel op te geven, maar is een wezenlijk bestanddeel van de manier
waarop Lovecraft het verhaal ontvouwt en de gegevens doseert. Ward is weg en blijft
weg, wat wordt onderstreept doordat de verteller in de verleden tijd over hem praat.
The Case of Charles Dexter Ward is zowel in gebruik van literaire middelen als in
verwoording van zijn thematiek Lovecrafts geslaagste werk; het had tijdens zijn
leven de defenitieve doorbraak kunnen zijn.

Correspondentie
Zijn werk bestaat voornamelijk uit verhalen; daarvan werd er af en toe een geplaatst,
bij voorbeeld in Weird Tales, wat hem een beperkte reputatie opleverde en een
minimaal inkomen. Hij was daardoor gedwongen geld te verdienen met het
herschrijven van andermans werk; hij was onder meer ghost writer van Houdini. Hij
hield met zijn cliëntele en zijn bewonderaars - beide groepen overlapten elkaar voor
een flink deel - contact door middel van een uitvoerige correspondentie, want op
bezoek was hij niet dol. Hij moet meer dan honderdduizend brieven verstuurd hebben,
waarvan er inmiddels een aantal gepubliceerd zijn. (Met deze produktie benadert hij
die van de pathologisch epistoloog Lewis Carroll; beiden ondervinden nu concurrentie
van Gerard Reve, die met ijzeren regelmaat en kroontjespen vijf brieven per dag
afscheidt.)
Lovecrafts produktiviteit kan in twee periodes verdeeld worden, waarvan de eerste
van 1917 tot 1923 loopt. Het werk in deze tijd vertoont aanvankelijk het duidelijkst
Dunsany's invloed, zoals in The Doom that came to Sarnath, maar verschuift via
Poe-achtige verhalen als The Temple en vooral The Outsider naar verhalen met een
eigen stempel, bij voorbeeld The Lurking Fear en het perfecte The Rats in the Wall.
Kenmerkend voor de tweede periode is dat een aantal verhalen voortkomen uit de,
door Lovecraft zelf ontworpen Cthulhumythologie. Deze werd voor het eerst vorm
gegeven in 1926 in het verhaal The Call of Cthulhu. De essentie ervan is dat een
beschaving die ooit de wereld beheerste maar deze macht verspeelde, op allerlei
schuilplaatsen, maar vooral onder water, wacht op de gelegenheid voor een nieuwe
machtsgreep. Wat bij menig schrijver de stof voor een traditioneel
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science-fictionverhaal zou zijn, is bij Lovecraft de bron voor een reeks schilderingen
van de, in zijn eigen visie al bij voorbaat besliste, strijd tussen goed en kwaad. Niet
iedereen is gecharmeerd van de Cthulhu-stof. Voor hen biedt de tijd van 1924 tot
1937 onder meer Pickman's Model en The Shadow Out of Time.

Bloemlezing
Dit jaar lijkt Lovecraft definitief door de uitgevers ontdekt te zijn. De Amerikaanse
uitgeverij Ballantine bracht zes pockets opnieuw uit en een ferme bloemlezing,
ingeleid door Robert Bloch, wiens naam nooit meer genoemd zal worden zonder een
toevoeging over zijn roman Psycho en Hitchcocks film. (Op het eerste gezicht lijkt
er geen dwingende reden waarom Bloch de inleiding zou moeten leveren. Kenners
weten echter dat hij een van Lovecrafts vele correspondenten was en The Shambler
from the Stars in 1935 in Weird Tales had gepubliceerd. Hierin vindt een wat
wereldvreemde inwoner van Providence een weinig benijdenswaardige dood.
Lovecraft herkende er zich zelf in en reageerde met The Haunter in the Dark, waarin
ene Robert Blake een minstens zo afschuwelijke dood sterft.) En bij Loeb verscheen
de eerste volledig aan Lovecraft gewijde bloemlezing in het Nederlands. De zes
pockets lopen uiteen van The Case of Charles Dexter Ward en selecties van zijn
beste werk (The Dream-Quest of Unknown Kadath, The Lurking Fear en At the
Mountains of Madness) tot keuzes uit zijn eerste jaren, enkele fragmenten en gedichten
(The Tomb en The Doom that Came to Sarnath). Dat laatste wijst op een streven naar
volledigheid en dat heeft alleen zin als al het normaal beschikbare materiaal al
opgenomen is. In de pockets ontbreken evenwel een aantal van de belangrijkste
verhalen, vooral uit de tweede periode. Daarmee is een kans voorbijgegaan om
Lovecrafts volledige fictionele werk gemakkelijk bereikbaar te maken. De door Bloch
ingeleide bloemlezing telt zestien verhalen die een goede doorsnede van Lovecrafts
oeuvre bieden, met dien verstande dat de lange verhalen er in ontbreken. Ook de
lijvige Nederlandse selectie (tweeëntwintig verhalen) biedt een goed overzicht, al
hadden het sleutelverhaal The Call of Cthulhu en The Shadow out of Time niet mogen
ontbreken. Daar staat tegenover, dat The Case integraal is opgenomen en het enige
verhaal dat Ballantine geheel heeft laten liggen: The Terrible Old Man. De vraag
naar die belangstelling voor H.P. Lovecraft kan maar ten dele beantwoord worden
met een verwijzing naar de huidige bloei van het horror-genre. Het griezelverhaal,
of bij uitbreiding het fantasy-verhaal, is, bijna per definitie, uitsluitend het produkt
van de fantasie van de schrijver. Het betreft meestal situaties en omgevingen, soms
ook tijden, die hij niet uit eigen ervaring kan kennen. Het fantasy-genre lijkt daarom
het verwerken van eigen ervaringen uit te sluiten (waarmee meteen al een van de
belangrijkste verschillen tussen lectuur en literatuur aangeduid is). De verhalen van
Lovecraft echter komen noodzakelijk voort uit zijn ervaringen, met name die in zijn
jeugd. Er is, na Poe, geen schrijver van griezelliteratuur geweest die zo autobiografisch
geïnspireerd werd.
■
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Wat valt er Robert Craft te verwijten?
Stravinsky's brieven: zakelijke kwesties en altijd over geld
Stravinsky. Selected Correspondence, Vol. 1 Edited and with commentaries
by Robert Craft Uitgever: Alfred A. Knopf, 471 p., f84,50 Importeur:
Van Ditmar
Elmer Schönberger
In de nazomer van dit jaar vond aan de universiteit van Californië in San Diego een
International Stravinsky Symposium plaats, vijf uitputtende dagen, van de vroege
ochtend tot de late avond gevuld met lezingen, panel discussions en concerten. Het
ontbrak daarbij niet aan afwisseling.
Zo zat de toehoorder het ene moment, bedolven onder een pak stencils met tabellen,
matrixen en calculaties, zich onder leiding van een professor suf te rekenen ten einde
de structuur van een muziektheoretische centimeter te doorgronden, en waande hij
zich het volgende moment op een bijeenkomst van een geheim anarchistisch
genootschap, bestaande uit enkele al of niet met een Russisch accent sprekende,
zwartgebaarde heren die zich vervolgens in alle eer en deugd bleken te buigen over
de raadsels van Stravinsky's Russische achtergrond. Het internationale van het
symposium zat 'm in een enkele uitsluitend Franssprekende Fransman, uitsluitend
Franssprekende Belg, uitsluitend Franssprekende Japanner en een paar Engelsen en
Nederlanders.
De deelnemers bestonden uit musicologen, componisten, musici, slavisten en
David Hockney, en in op-één-na elk van deze categorieën bevonden er zich wel een
of meer die een rol of rolletje in Stravinsky's leven hadden gespeeld. Leonard Stein,
de directeur van het Schönberg-Instituut in Los Angeles, deed ooit kopieerwerk voor
Stravinsky; Joseph Kerman en Glenn Watkins zijn auteurs van boeken die door
Stravinsky van een prachtige recensie, respectievelijk verkoopbevorderend voorwoord
werden voorzien; Lawrence Morton heeft boven zijn bed in zijn appartement in
Hollywood een bordje hangen met de mededeling ‘Stravinsky sliep hier’; en Milton
Babbitt, de enige streng-seriële componist ter wereld die het complete Amerikaanse
song-repertoire van de jaren veertig en vijftig uit zijn hoofd kent, volgde Stravinsky's
twaalftoon-manipulaties van nabij. Ze hadden allemaal hun verhaal over Stravinsky,
maar bewaarden hun persoonlijke anekdotes wijselijk voor de pauzes en voor de
recepties en banketten ten paleize van lokale miljonairs en multimiljonairs. Ze hadden
ook allemaal een theorie over de man die bijna een kwarteeuw de rechterhand, in
zijn eigen woorden: de Achates van Stravinsky was - Robert Craft. Na afloop merkte
een medewerker op dat er in de lezingen vaker uit de geschriften van Craft was
geciteerd dan hij had verwacht. Die verwachting was gebaseerd op de algemene
opinie over Craft en die opinie is niet zo gunstig. Een van de deelnemers had zelfs
te kennen gegeven dat hij van zijn medewerking zou afzien als Craft op het
symposium zou verschijnen. En Craft zóú ook verschenen zijn, ware het niet dat het
sterfbed van de weduwe van de componist zijn komst verhinderde.
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Stravinsky en Vera in Bologna 22 mei 1935 uit: Igor and Vera Stravinsky, A photograph Album
1921-1971. Text from Stravinsky's interviews 1912-1963. Uitgever: Thames and Hudson,
Importeur: Nilsson & Lamm, 144 p., f56,90

Verachting
Nog in dezelfde week waarin het symposium werd afgerond, overleed Vera
Stravinsky. Vanaf dat moment moet Joan Peyser - redacteur van de Musical Quarterly
en babbelziek beoefenaarster van de vulgair-freudiaanse muziekwetenschap - in
angstige spanning verkeren of haar voorspelling zal uitkomen dat Craft Vera spoedig
in de dood zal volgen.
Ik kom er niet achter wat Craft precies te verwijten valt, behalve dat hij intelligenter,
geestiger, erudieter en dus eigenwijzer, grilliger en lastiger is dan zijn meeste
tegenstanders zijn en dat híj heeft gedaan wat zij zelf hadden willen doen: Stravinsky
van dag tot dag terzijde staan, daar verslag van doen, conversatieboeken samenstellen,
de componist voeden met nieuwe ideeën, nieuwe muziek en daardoor met nieuwe
muzikale onderwerpen, teksten voor stukken uitzoeken, kortom, ervoor zorgen dat
Stravinsky zo lang mogelijk Stravinsky kon blijven, tot aan 1966, het jaar van de
Requiem canticles, toe. Het enige, naar mij lijkt, wat Craft serieus aangerekend kan
worden is dat de Stravinsky in de laatste delen van de conversatieboeken niet zozeer
de ‘echte’ Stravinsky is als Crafts ideale beeld van de componist. Het is alleen een
beetje kinderachtig om iemand dat tot in lengte van dagen na te dragen, zeker als die
iemand niet aarzelt om een paar jaar later (in Stravinsky in pictures and documents)
pijnlijke feiten te onthullen die hij voor hetzelfde geld nog vijfentwintig jaar verborgen
had kunnen houden. (Het is trouwens goed mogelijk dat Crafts ideale beeld van
Stravinsky geheel of gedeeltelijk samenvalt met Stravinsky's ideale beeld van
Stravinsky. Dat zou Crafts ‘vergrijp’ op zijn minst tot een interessant vergrijp maken.
Ook Stravinsky ante Craft blijkt soms niet Stravinsky maar Stravinsky's ideale beeld
van Stravinsky te zijn. ‘Hélemaal Stravinsky,’ denkt de luisteraar die Stravinsky's
Poesjkin: poëzie en muziek leest. ‘Het lijkt wel Nabokov,’ denkt de
literair-geïnteresseerde. Maar de echte auteur is Joeri Mandelstamm, Stravinsky's
schoonzoon. ‘Joeri heeft zojuist je artikel over Poesjkin geschreven en komt hier om
het Ira te dicteren, die het, zoals je hebt gevraagd, op jouw schrijfmachine zal
uittikken.’ Zo staat het in deel 1 van de Selected Correspondence, tekstbezorger:
Robert Craft.)
Wat in Amerika mode is, wordt vroeg of laat ook wel in Nederland mode. Zo ook
de algemene Craftverachting. Volgens Kasper Jansen, die in NRC Handelsblad over
het brievenboek schreef, blijken de drieëntwintig jaar dat Craft het voetspoor van
Stravinsky volgde, ‘achteraf slecht besteed te zijn’. ‘Pas na de dood van Stravinsky
moet Craft zich gerealiseerd hebben welke kansen hij had gemist en welke historische
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taak hij in de drukte van alledag was vergeten.’ De aanleiding voor deze opmerkingen
is de bekentenis van Craft dat deze in de brieven van de jaren twintig en dertig een
geheel andere en aanmerkelijk minder sympathieke Stravinsky heeft leren kennen
dat hem uit eigen ervaring bekend was. Dat zal inderdaad een vreemde sensatie
geweest zijn, maar ik moet er toch niet aan denken dat Craft, in plaats van het gedrag
en de opvattingen te registreren van de Stravinsky die híj kende, zijn energie had
gestoken in de ontrafeling van de psychologie van een hem onbekende Stravinsky.
Het is waar, de conversatieboeken van Stravinsky-Craft gaan meer over kunst dan
over leven (laat staan over psychologie), alleen is dat nu precies wat ze oneindig veel
boeiender en leerzamer maakt dan welke analyse van het zieleleven van welke
kunstenaar dan ook.
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Voor een échte hater moeten we in de Volkskrant terecht, bij W. Bronzwaer.
Bronzwaer komt er rond voor uit dat ‘de invloed die Craft heeft uitgeoefend tijdens
de laatste 25 jaar van Stravinsky's leven niet in alle opzichten gunstig is geweest’.
Waarom niet, daarop blijft de schrijver het antwoord schuldig. Omdat Craft Stravinsky
op het spoor van de twaalftoontechniek heeft gezet? Het zou kunnen, want de
dirigent-muziekfilosoof Ansermet vond Stravinsky's aansluiting bij het seriële
componeren de miskleun van zijn leven, en Bronzwaer is een aanhanger van
Ansermet. In de geest van Ansermet bestempelt hij Stravinsky's Mis als ‘een effect,
een artistiek gebaar van een mens die een geestesgesteldheid imiteert waarin hij niet
meer van nature thuis is’. Ik beweer niet dat het tegengestelde waar is, ik begrijp
alleen niet hoe je op deze manier over muziek kunt praten. Ik ben benieuwd wat
iemand die dít beweert, over de Messe de la Notre Dame van Machaut - de
veertiende-eeuwse Stravinsky - heeft te zeggen. Wat Bronzwaer Craft nog het meest
kwalijk neemt is niet eens dat Craft als tekstbezorger er langzamerhand ‘een janboel
van aan het maken is’, maar dat hij in dit eerste deel van de Selected Correspondence
(behalve de correspondentie met Ansermet, Cocteau, Nadia Boulanger, Auden, de
componist Maurice Delage, de directeur van het New York City Ballet Lincoln
Kirstein en muziekredacteur Derzjanovsky) ook de aan hem zelf gerichte brieven
heeft opgenomen. ‘Dit laatste is gewoon bespottelijk.’ Integendeel, het was
bespottelijk (bescheiden) geweest als de man die zo lang en zo intensief met
Stravinsky verkeerde, die volledig door Stravinsky werd vertrouwd, en die als
co-auteur van de conversatieboeken de meest geciteerde bron in welke biografie van
Stravinsky dan ook is, - als deze man in dit deel géén inzage had gegeven in de
correspondentie waarmee het allemaal begonnen is.

Dear Bobsky
‘Alsjeblieft, kóm met Kerstmis, alsjeblieft, alsjeblieft. Alsjeblieft, zeg ja,’ schrijft
Stravinsky op 8 oktober 1948, nog geen halfjaar nadat de componist en de
drieëntwintigjarige dirigent elkaar voor het eerst, niet-schriftelijk, ontmoet hebben.
‘Dear Mr. Craft’ was inmiddels ‘Dear Robert Craft’ geworden, ‘Dear Robert Craft’
was ‘Dear Bob’ geworden, en al gauw zou ‘Dear Bob’ ‘Dearest Bob’ en zelfs ‘Dear
Bobsky’ worden. Al in november 1947 had Stravinsky zich tegenover zijn uitgever
bereid verklaard om op een concert van Crafts Chamber Arts Society zijn
Blazerssymfonieën te dirigeren, en nog wel ‘gratis, om die jonge en getalenteerde
Robert Craft te helpen’. Nog geen halfjaar later krijgt Virgil Thomson, recensent
van de New York Herald-Tribune, een beleefd briefje van Stravinsky waarin deze
zijn spijt betuigt dat Thomson in een bespreking van een concert met het Capriccio
en de Symfonie in C ‘de prestaties van deze getalenteerde musicus’ niet heeft genoemd.
Op welke manier heeft Craft Stravinsky's volledige vertrouwen zo snel kunnen
winnen? We weten dat Craft Stravinsky boeken stuurde, de memoires van Lorenzo
da Ponte bij voorbeeld, dat hij ‘de meest excentrieke definities van Dr. Johnson voor
hem uitschreef; en dat hij eigenhandig vervaardigde kopieën van composities van
Bach en Purcell bij zijn brieven deed. (Een paar jaar later, in de Cantata on anonymous
14th-15th century English Lyrics, maakt Purcell in vermomming voor het eerst zijn
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opwachting in Stravinsky's muziek.) Maar wát Craft precies in die brieven schreef,
en vooral, op welke toon, dat weten we niet. Die brieven ontbreken in het boek. Waar
reageerde Stravinsky op? Hoe beschreef Craft ‘een uitvoering van Oedipus Rex’?
En hoe bedankte Craft het echtpaar Stravinsky voor ‘elk gouden ogenblik’ in hun
gezelschap?

Janboel
Dat Craft er een ‘janboel’ van maakte, is schromelijk overdreven, maar feit is wel
dat de incompleetheid van een aantal briefwisselingen in het boek de interpretatie
van het materiaal moeilijk maakt. Craft geeft in zijn verantwoording enkele
verklaringen voor die incompleetheid. In het geval van Derzjanovsky bij voorbeeld
zou Stravinsky's aandeel onvindbaar zijn, in het geval van zijn eerste vrouw,
Catherine, is Stravinsky's aandeel ‘blijkbaar in het bezit van zijn oudste zoon’ (achter
zo'n formulering moet een familiedrama schuilgaan), en in het geval van Ansermet
publiceerde Craft alleen de brieven van Stravinsky omdat die van Ansermet voor
een groot deel niet ter zake en bovendien in aantal veel groter zouden zijn. Craft
geeft in uitvoerige annotaties wel samenvattingen van Ansermets brieven, maar die
laten in de weergave van de ‘toon’ ervan - en hetzelfde geldt voor de spaarzame
samenvattingen van zijn eigen brieven - te veel te wensen en te raden over.
Bijna vijfhonderd pagina's beslaat het eerste deel van Stravinsky's Selected
Correspondence. Het is geen boek dat je in één adem uitleest. Beschrijvingen,
opvattingen, opinies, uitwisseling van ideeën - het komt er allemaal nauwelijks in
voor. Het is een verademing als Stravinsky eindelijk eens in woede ontsteekt over
een dirigent (de consequent Mitteleuropulos gespelde Mitropoulos, over Monteux,
‘dat onbeduidende, kleinzielige individu’, of zijn bête noire Koessevitsky), afgeeft
op de ‘kadaverliefde’ van de ‘bolsjewieken’ of zich opwindt over ‘de arrogantie van
talloze communistische koperblazers’ in de ‘beklagenswaardig provinciale’ opera
Lady Macbeth van Mtensk. (Dat deze opera Sjostakovitsj in de Sovjetunie bijna zijn
nek kostte, kon Stravinsky weinig schelen. Naar aanleiding van Stalins persoonlijke
interventie in de sovjetkunst noteerde Stravinsky twee jaar later in zijn Poétique
musicale: ‘De muziek en de thema's van Sjostakovitsj composities werden, ditmaal
misschien niet ten onrechte, streng gekritiseerd.’
Het grootste deel van Stravinsky's brieven gaat over praktische en zakelijke
kwesties: over afspraken, voorbereidingen voor concerten, drukproeven, correcties,
programmavoorstellen en altijd over geld. Dat laatste was te verwachten. ‘Van elke
drie noten die ik componeer, gaan er twee naar de belasting’: dat was misschien het
grootste drama in Stravinsky's leven.
Wat zou het prachtig zijn als iemand de taak op zich nam om de financiële biografie
van Stravinsky te schrijven. In elk geval zou Robert Craft ertoe bewogen moeten
worden alle bedragen in de nog te verschijnen delen van de correspondentie door
een expert in de economische geschiedenis te laten annoteren. Ik zie het voor me:
koersen in alle landen en tijden, vergelijkingen van prijzen en honoraria, BTW,
inflatiecorrectie, prijscompensatie. Heerlijk moet dat zijn, en postuum de grootste
eer die we Stravinsky kunnen bewijzen.
■
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Updike waarschuwt
‘Bech is back’, het alter ego van de schrijver
Bech is back door John Updike Uitgever: Alfred A. Knopf 195 p., f46,30
Importeur: Van Ditmar
Anthony Paul
John Updike heeft twee imaginaire alter ego's naar wie hij regelmatig terugkeert om
te zien hoe zij en hun wereld het maken. De grootste en bekendste van de twee is
Harry ‘Rabbit’ Angstrom uit de Rabbit-romans, waarin Updike Midden-Amerika
vanaf de jaren vijftig beschrijft; de andere, die oorspronkelijk in het korte verhaal
thuis was en tot dusver slechts in twee betrekkelijk korte boeken de hoofdrol speelde,
maar niettemin wel eens de interessantste van de twee zou kunnen zijn, is Henry
Bech, de Amerikaans-joodse romanschrijver.
Bech deed zjn intrede in de verhalen die gebundeld zijn in Bech: a Book (1970); hij
was een karikatuur, maar een beheerste en geloofwaardige karikatuur, en zijn
afschuwelijk bestaan was het lot dat iedere Amerikaanse schrijver elk moment zou
kunnen bespringen, zelfs een schrijver van het slag van Updike. Bech was zijn tijd
vooruit: een goed idee van een niet-joodse schrijver om zijn joodse collega's op een
lichtelijk satirische manier neer te zetten; Updike had het potentieel van de
joods-Amerikaanse schrijver als romanpersonage al gezien voordat Roth, Malamud,
Bellow, en consorte zich erop stortten. Maar Bech is altijd meer geweest dan een
onderwerp voor welgemeende spot: het gaat in dat eerste boek, en in Bech is Back,
in wezen om de haast ondraaglijke druk die academici, critici en publicisten de
Amerikaanse schrijver opleggen. Beide boeken geven een komische visie op een
maatschappij die geneigd is haar schrijvers en hun werk te mummificeren; ze
beschrijven hoe moeilijk het schrijverschap is in een land waar een schrijver behandeld
wordt als een onvruchtbare priester.
In het eerste boek doet Bech plichtsgetrouw alles wat er van een schrijver wordt
verwacht - dat wil zeggen, alles behalve schrijven -: hij wordt als cultureel
ambassadeur naar communistische landen gestuurd; geeft les, wordt geïnterviewd,
gaat naar feestjes en met allerlei vrouwen naar bed. Aan het eind wordt hij
getransformeerd in een beeld van gips. Nu volgen we hem tot in het heden; zijn
vroege succes drukt steeds meer op hem nu mensen die niet eens waren geboren toen
hij de boeken schreef er scripties over maken.

Kille duisternis
Dit rijke, komische verhaal over een niet-produktief alter ego is gespeend van
neerbuigende zelfgenoegzaamheid. Het fascinerende van beide boeken, maar vooral
van de laatste, is Updikes intieme en subtiele betrokkenheid met zijn personage, het
indringende gevoel van ‘voor hetzelfde geld was ik het geweest’, de kille duisternis
die je, zoals in vrijwel iedere goede komedie, net onder de oppervlakte bespeurt.
Bech is niet stom; hij is een denkend, geloofwaardig, hecht verbeeld figuur en het

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

feit dat hij als kunstenaar volkomen faalt, dient als voorbeeld, als een waarschuwing
die de auteur in de eerste plaats tot zich zelf richt. Het schrijverschap eist voortdurende
waakzaamheid.
Het boek begint met een verhaal dat drie briljante miniatuurtjes van literaire
steriliteit geeft. Bech is zo dom bij iemand op bezoek te gaan die zijn werk verzamelt
maar die hij alleen van de telefoon kent: hij belandt in een huis waar alles ingemaakt
en versteend lijkt, en nergens een boek te zien is. Zijn eigen boeken blijken in een
kast te liggen, opgestapeld als goudbroodjes, een investering. Vervolgens bedenkt
hij, in een poging zijn gestrande reuze-roman Think Big vlot te krijgen, een vrouwelijk
personage die het gevaarte misschien weer gang kan geven. Maar dan ontmoet hij
haar in levende lijve, althans iemand die veel van haar weg heeft, en de echte vrouw
laat hem zoveel van zich zelf zien dat de fictieve verdwijnt: Once again Think Big
ground to a grateful halt. Daarna wordt Bech naar een Caribisch eiland gestuurd om
28.500 handtekeningen te zetten voor anderhalve dollar per stuk, ter gelegenheid
van een speciale uitgave van zijn novelle Brother Pig uit 1957. Het zetten van al die
handtekeningen begint hem steeds meer op zijn zenuwen te werken en hij raakt achter
op het schema. Aan het eind van het verhaal zien we hem op het subtiele toppunt
van onmacht, met zijn pen in de aanslag, niet eens meer in staat zijn eigen naam te
schrijven. We volgen Bechs carrière als cultureel ambassadeur, en zijn seksleven, in
twee series van elkaar afwisselende scènes, die Bechs vermoeidheid en verwarring
weergeven, heen en weer flitsend tussen televisie-interviews in Toronto en Sydney,
en spreekbeurten in Afrika en het Verre Oosten. Dit deel van het boek is afmattend
en niet alleen vanwege Bechs chronische jet-lag, en we zijn blij als Updike hem voor
nieuwe beproevingen stelt: Bech treedt in het huwelijk.

John Updike, tekening van Levine

Bech en zijn bruid gaan op reis, eerst naar Israël waar ze fel christelijk blijkt te
zijn. Ze heeft het voortdurend over ‘het heilige land’ en raakt alleen al bij de gedachte
dat ze daar is seksueel opgewonden. Bech laat zich met tegenzin de Klaagmuur
opslepen en meetrekken naar het Heilig Graf, dat hij beschrijft met de gedenkwaardige
woorden: ‘garbage, of an ultimate sort.’ Hij vindt het hele land deprimerend: ‘just
a ghetto, with farms.’ In Schotland, waar de voorouders van zijn vrouw vandaan
kwamen, voelt hij zich meer op zijn gemak: ‘Bech liked Great Britain since its decline
was as notorious as his,’ en Schotland is, ook net als hij, ‘built solid of
disappointments.’ Hij overlaadt zijn kersverse vrouw met geschiedenisverhalen en
zij klaagt dat hij haar binnen de kortste keren verteerd zal hebben, een personage
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van haar gemaakt zal hebben. Bech schrijft weliswaar geen woord, maar hij is op en
top schrijver.

Bittere smaak
Thuis in de groene wijk Ossining (etymologisch verwant aan Sing Sing, ontdekt
Bech) groeit het echtelijk wanbegrip uit tot een enorm gecompliceerd geheel. Bea
zet Bech in een schone nieuwe kamer en laat hem weten dat hij maar iets moet
produceren; nu hij gesettled is en bemind wordt - twee dingen waarbij hij zich niet
erg op zijn gemak voelt - kan hij de impasse waarin hij dertien jaar heeft gezeten,
eindelijk doorbreken. Dus begint hij opnieuw aan Think Big, maar deze keer laat hij
al zijn kunstzinnige scrupules varen, hij peutert niet aan de tekst, herschrijft niets,
laat het allemaal maar komen. Die werkwijze levert een dik manuscript op dat zonder
meer enthousiast wordt geaccepteerd door zijn onnozele uitgever, die sinds de laatste
keer dat hij met hem te maken had gehad, onherkenbaar veranderd blijkt te zijn.
Think Big is uiteraard een geweldig succes: Bech heeft de wereld voor zich gewonnen
door het beetje ziel dat hij had prijs te geven, maar de overwinning laat een bittere
smaak na. Het succes van zijn boek is van invloed op het mislukken van zijn huwelijk:
als Bea's dochter voor het eerst met een jongen naar bed gaat, verwijt ze Bech dat
zijn ‘vieze rotboek’ de sfeer heeft vergiftigd. Bitter commentaar van de man die
Couples schreef op de onvermijdelijke wrijving tussen de geaccepteerde
fatsoensnormen en de verantwoordelijkheden van een schrijver.
vervolg op pagina 56

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1982

55

Literair gekef
De hond in de literatuur
Brave Hond De mooiste hondenverhalen Verzameling en voorwoord:
Eelke de Jong Uitgever: Peter van der Velden, 338 p., f24,90
Midas Dekkers
Een bezoek aan een willekeurige boekhandel leert dat het aanbod anno 1982 vrijwel
geheel is onder te brengen in drie categorieën: de boeken over mensen, de kookboeken
en de boeken over katten. Over dieren anders dan katten wordt ook wel geschreven,
maar die vallen merendeels in de rubriek kookboeken.

Tekening uit: A Leg in the Wind and other Canine Curses door Ralph Steadman, Uitgever:
Arrow Books, Importeur: Van Ditmar f11,45

Van de boeken over katten wordt de aandacht het eerst opgeëist door de stapels
cartoons. Van de onvolprezen Bernard Kliban zijn er al meer dan een miljoen
verkocht, een aantal dat nog wordt overtroffen door epigoon Jim Davis met zijn
Garfield, ook al lijkt deze pulp-kat verdacht op een als kat vermomde hond.
Opmerkelijker dan dit modieus succes is echter het verschijnsel dat er tussen de
kattenboeken zo veel literatuur wordt aangetroffen. Literatuur en kat hebben iets
moois met elkaar, zoals ook beeldhouwkunst en paard dat hebben. Het beste wat
Rudy Kousbroek heeft geschreven gaat over katten, Louis Couperus werd door zijn
geliefde Imperia la Tigresse tot grote hoogten gestuwd en de Schoolmeester dichtte
trefzeker: ‘Het paradys van een rat is/Een huis waar geen kat is/Of waar de kat uit
de stad is’. Angelsaksische poezen lieten hun public relations verzorgen door Edgar
Allan Poe, Charles Dickens en Doris Lessing; die in Frankrijk kunnen bogen op
Léautaud, Colette en Charles Baudelaire lui même. Grote schrijvers uit alle landen
hebben over de kat geschreven of bezitten er een, c.q. laten zich er mee portretteren.
De beste raad aan een beginnend schrijver is dan ook, een kat te nemen. Het gespin
zal het schrijven bevorderen en de foto met kat de verkoop. Blijkens zijn laatste
roman is ook Jan Wolkers daar achter. Zonder kat begin je niks als schrijver vandaag
de dag. Hondenliefhebbers zien dit met lede ogen aan. Wat mankeert er aan hún
lieveling? Het Nederlandse hondenpark telt 1,8 miljoen stuks; dat is 0,3 miljoen meer
dan het aantal katten. Een grotere rol voor de hond in de belletrie lijkt dus op zijn
plaats. Nu verschijnen er wel boeken over honden, maar die hebben literair weinig
om het lijf. De meeste beperken zich tot tips en types: hoe smeer ik mijn boxer door,
waar zit de uitlaatklep van mijn Deense dog, hoeveel inruilwaarde heeft een doberman
'79? Er is moed voor nodig om het boekenbolwerk van de kat ook literair met honden
te tarten. Toch worden pogingen ondernomen. Keer op keer proberen literatoren -
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ook die van naam - het met een hond; keer op keer loopt dat op een fiasco uit. Het
beste bewijs is de onlangs verschenen bundel Brave Hond. Volgens de ondertitel
heeft Eelke de Jong hierin ‘De mooiste hondenverhalen’ bijeengebracht. Ik geloof
hem. Dat doet voor de niet opgenomen hondenverhalen het ergste vrezen. Of het nu
om Guy de Maupassant gaat of om Arthur van Schendel, om Richard Adams of zelfs
om F. Harmsen van Beek, steeds weer blijft de schrijver met zijn ‘mooiste
hondenverhalen’ onder de maat, althans onder die van zich zelf. Er zijn nu eenmaal
dingen die je een hond niet mag toevertrouwen. Een hond blaft uitstekend en schijten
kan hij als de beste, maar inspireren tot literatuur is niet zijn sterkste kant. Van de
meeste schrijvers uit Brave Hond is non-dog veel beter werk verkrijgbaar.

Hollen en toetakelen
Wat deugt er niet aan de hond als romanfiguur? Hij is een roofdier, maar dat is de
kat ook. Bovendien is deze overeenkomst niet toevallig. Roofdieren zijn interessanter
dan prooidieren omdat ze slimmer moeten zijn, sneller en bijdehanter. Boeven boeien
ons meer dan braverikken. In de maníér van roven zit echter groot verschil. Een kat
loert op kleine prooi die hij met list, geduld en lenigheid bemachtigt; een hond
overmeestert grote prooien, domweg door hardnekkig hollen en toetakelen. Hierdoor
maken honden er al gauw een bloederige boel van. Merkwaardig genoeg spreekt dat
de schrijvers van Brave Hond sterk aan. Hun teksten zijn in bloed en kwijl gedrenkt.
Verhaal in, verhaal uit is het een grauwen en snauwen, vechten, kapot maken, haat.
Er wordt heel wat uiteengereten in Brave Hond. Bij José Ortega y Gasset kunnen de
door hem bewierookte honden (‘dik kwijl, gehijg, rode open muilen, en de bogen
van onrustige staarten die het landschap zwepen’) het al gauw ‘niet meer houden
van jachtlust; die druipt uit hun oog, muil en haar. Schimmen van snelle herten
schieten door hun hitsige breinen’. Jack London laat honden zelfs met elkáár vechten
op leven en dood. Zijn viervoetige held ‘had de wet van de knuppel en de tanden
goed geleerd en hij liet nooit een goede kans voorbijgaan en trok zich nooit terug
wanneer hij een vijand op weg naar de dood had geholpen... Hij moest meester zijn
of overmeesterd worden; genade tonen was een zwakte. Zoiets bestond niet in het
primitieve leven... Doden of gedood worden, opeten of gegeten worden, dat was de
wet; en aan dit voorschrift uit de diepten der tijden gehoorzaamde hij. Biologisch
bezien is deze ranzige mystiek van oer en bloed natuurlijk prietpraat uit de diepten
der tijden. Maar dat is nog geen literaire diskwalificatie. Evenmin mag je de hond
zelf zijn voorkeur voor bloed en drab aanrekenen. Een dier kent nu eenmaal geen
moraal. Onfris zijn echter de geestdrift waarmee de motieven voor bloeddorstigheid
eerst door de schrijvers aan de hond worden toegedicht en hun instemming met het
platvloerse gedrag wat erop volgt onder het motto ‘wat de Natuur doet is welgedaan’.
Hier en daar klinkt een zekere jaloezie door jegens de hond die van de Natuur een
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vrijbrief heeft gekregen om zijn tanden te laten blikkeren en van levend vlees te
proeven, terwijl wij, behept met Cultuur, slechts het steels maar verlekkerd toekijken
hebben. Eerst wordt honden een bezeten primitiviteit toegeschreven die zelfs zij niet
hebben en vervolgens wordt die nog verheerlijkt ook. Over de vele middelen die
dieren tot hun beschikking hebben om bloedvergieten te voorkomen, hun erecodes,
soepelheid van gedrag, hoor je weinig of niets in de verhalen van Brave Hond. Dat
pleit niet voor het waarnemingsvermogen van de schrijvers. Liever dan waar te nemen
projecteren ze eigen hersenschimmen in hun viervoetige hoofdpersonen. Natuurlijk
mag dat binnen een literair procédé, zo lang die hoofdpersonen maar geloofwaardig
blijven. Zoals de zaken er voor staan wekken sommige schrijvers echter sterk de
indruk hun toevlucht tot een viervoeter te hebben genomen omdat ze in dit opzicht
bij het projecteren op een tweevoeter te snel door de mand zouden zijn gevallen.

‘O, de lamme beesten’
Na het bovenstaande zal het niemand verbazen dat de beste hondenverhalen de kortste
zijn. Hiertoe behoren in Brave Hond de verhalen van J.M.A. Biesheuvel (Dolly) en
Herman Pieter de Boer (De man en de hond). Behalve door hun bondigheid
onderscheiden deze zich ook door hun humor. Elders in Brave Hond is humor, het
kenmerk bij uitstek van de kattenrage, dun gezaaid, zo niet afwezig. De verhalen
lijken van hetzelfde dikke hout gezaagd als de karakters van de hoofdpersonen.
Misschien ligt het ook aan deze onwil tot relativeren dat ons in Brave Hond de
mening wordt onthouden van Louis Couperus, toch een van onze grootste schrijvers.
Hier is hij alsnog: ‘Geen dier is zo encombrant, indiscreet, opdringerig, rumoerig en
obsceen als een hond. Een hond kan blaffen, stom, eindeloos, eentonig, afmartelend:
een hond vult het heelal met zijn imbeciele, alles doordringend geblaf, als geen
beest... Een hond snuffelt en ruikt. Als een oude marcheur snuffelt een hond naar
alle, zijn altijd hitsige zinnen opwekkende, luchtjes, aan lantarenpalen en bomen;
geen hond gaat hem voorbij of de hond ruikt aan die hond, met obsceen gedraai om
elkaar heen... O, de walgelijke beesten! Dat gebaar van altijd die poot in de lucht,
tegen iedere boom, iedere bank, uw broek als ge niet oppast: een paar druppeltjes
hier, een paar druppeltjes daar, overal waar een hitsig luchtje van andere druppeltjes
is. O, de smerige beesten! En hun domme, grove, bewegingen van hevig kwispelend
achterlijf, en hun “trouwe”, goedige, waterige ogen, en hun likken en lebberen en
hijgen en janken: o, de lamme, beroerde beesten.’
En toch. Toch is in Brave Hond de sleutel te vinden tot ons vreemd gesol met
honden en de vreemde verhalen die daarvan het gevolg zijn. Die sleutel is verborgen
in de bijdrage van Konrad Lorenz, die dank zij zijn goede observaties het literaire
gezelschap ver achter zich laat. De sleutel luidt: ‘Het simpele feit dat mijn hond meer
van mij houdt dan ik van hem valt niet te ontkennen en brengt mij altijd in
verlegenheid.’
Verlegenheid is een slechte basis voor het schrijven van literatuur.
■
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Updike
vervolg van pagina 3
Bech keert terug naar zijn natuurlijke omgeving, Manhattan, en we nemen afscheid
van hem op een decadent feestje waar hij ontdekt dat de televisie- en zakenwereld
in werkelijkheid veel vuiler is dan hij in Think Big heeft beschreven. Daar staat hij,
drinkend in een duur appartement te midden van patsers, gecompromitteerde
kunstenaars en enorme, vorstelijke prostituées. Het is allemaal even schitterend radiant America - maar het boek eindigt met het woord: ‘onzuiver.’ Updike schrijft
zelfs in zijn zwakkere momenten sappig, soepel en geestig en in Bech is Back is
Updike meestal op zijn best, even poëtisch als onderhoudend. Zo beschrijft hij bij
voorbeeld de ingesneeuwde bewoners van Ossining die het zonder hun New York
Times moeten stellen: ‘Withdrawal symptoms... beset solid bankers as they heaved
at the snow in their driveways, recklessly aware of bubbles of ignorance in their
bloodstreams that might reach their hearts.’
Updike is zo'n buitengewoon begaafd schrijver, beschikt over zo'n scherp
observatievermogen, zo'n verbale vaardigheid, en schrijft op zo'n luchtige,
gelijkmatige toon dat je door het gemak en plezier waarmee je het boek leest,
misschien pas aan het eind merkt welk een serieuze waarschuwing deze fabel inhoudt.
■
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Schijnkameraadschap
‘Brief an Lord Liszt’, een nieuwe roman van Martin Walser
Brief an Lord Liszt door Martin Walser Uitgever: Suhrkamp, 153 p.,
f27,50 Importeur: Nilsson & Lamm
Cyrille Offermans
Een merkwaardig verschijnsel: terwijl je haast geen gesprek meer kunt bijwonen of
het gaat binnen de kortste keren over werkloosheid, bezuinigingen en crisisbestrijding,
komen al deze zaken in de serieus te nemen literatuur nauwelijks aan bod. Het lijken
vooral tweederangs-auteurs die zich door de dagelijkse arbeid en alle daarmee
samenhangende ellende laten inspireren. Van het handjevol uitzonderingen dat me
te binnen wil schieten is Martin Walser veruit de belangrijkste.
Werk en vrije tijd zijn in de boeken van Walser onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De slopende uitwerking van de tijdens het werk ondergane spanningen op huwelijk
en gezinsleven, dagelijkse bezigheden en nachtrust geniet sinds jaar en dag zijn
warme belangstelling. Dat dat niet gaat vervelen komt door de concreetheid van zijn
werkwijze. Walser spuit geen levenswijsheden, hij laat de lezer direct meegenieten
van de even pijnlijke als op de lachspieren werkende innerlijke tweestrijd waarin
zijn helden bij voortduring verwikkeld zijn. Die tweestrijd komt in essentie hier op
neer: moet ik me ter wille van mijn baan, van mijn kansen om hogerop te komen,
respectievelijk niet helemaal uitgerangeerd te worden, ter wille vooral ook van mijn
gemoedsrust en goede naam schikken in mijn lot, en me dus, al is het met de grootste
weerzin, maar alle pesterijen en vernederingen laten welgevallen? Of moet ik nu
eindelijk eens zeggen waar het op staat en ophouden de vriendelijke en constructieve
meneer te spelen? Moet ik me, kortom, wegcijferen om iemand te zijn, of uit mijn
rol vallen en zeggen waar het op staat? Walsers figuren zijn realisten. Ze kiezen
eieren voor hun geld. Zó volledig vlakken ze zich zelf uit dat ze regelmatig het punt
bereiken dat hun nietswaardigheid ondraaglijk wordt en zelfmoord een verlokkelijk
alternatief lijkt.

Martin Walser

Is dat op zich zelf al een interessante en actuele problematiek, voor de kwaliteit
van Walsers boeken is het van nog meer belang dat de schrijver die problematiek zo
subtiel en onthullend in beeld brengt. Zonder er zich op enigerlei manier mee te
bemoeien laat hij de lezer getuige zijn van de dramatische dialogen in de hoofden
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van zijn helden, die deze - of ze dat nu willen of niet - gedwongen zijn dag en nacht
te voeren. Steeds opnieuw repeteren ze de conflicten met baas, collega of echtgenote,
steeds opnieuw proberen ze de zaak zo te ensceneren dat ze alsnog aan het langste
eind trekken. Daarvoor moet de werkelijkheid geweld worden aangedaan, dat weten
ze maar al te goed. Tóch doen ze het. In die schokkende overgangen schuilt de
ironische kracht van dit proza: een duidelijk hopeloze situatie wordt als winst geboekt,
rivaliteit tot vriendschap omgemunt, wrok tot liefde, vernedering tot triomf. De
behoefte aan erkenning, succes, vriendschap en liefde is klaarblijkelijk zo groot, zo
levensnoodzakelijk zelfs, dat men de allerbelabberdste omstandigheden nog als
rooskleurig afschildert. Als vanzelfsprekend tegenover anderen. Zich zelf daarvan
te overtuigen kost wat meer moeite. Het is die niet aflatende overtuigingsarbeid (ik
weet het, dat is een germanisme) die Walsers werk zo schrijnend maakt.

Carrièremaker
In zijn meest recente roman, Brief an Lord Liszt, gaat het om een vroegtijdig in zijn
carrière gestuite man, Franz Horn, die steun en troost zoekt bij Dr. Liszt, de man die
hém, Horn, aanvankelijk uit zijn positie verdrongen had, maar die nu op zijn beurt
door een jonge carrièremaker verdrongen is en dus als lotgenoot van Horn beschouwd
mag worden. Maar Liszt weigert dat te erkennen. Als hij op de
pseudo-aanhankelijkheidsbetuigingen van Horn zou ingaan, zou hij toegeven dát hij
een lotgenoot was, en niet iemand die nog steeds boven Horn stond. Voor de
gedeklasseerde en gekleineerde Horn is een teken van ‘solidariteit’ van de kant van
Liszt een vorm van genoegdoening, voor Liszt impliceert het ingaan op de avances
van Horn het toegeven van zijn echec. Zodoende blijven Horn en Liszt nog in beider
sociale neergang elkaars concurrenten die ze ook in betere tijden al waren.
Deze geschiedenis van schijnkameraadschap, die er in feite een is van de venijnigste
concurrentie, sluit aan op een eerdere roman van Walser, Jenseits der Liebe uit 1976.
Ofschoon de Brief zonder problemen als op zich zelf staande roman kan worden
gelezen, is het toch wel handig iets van de voorgeschiedenis van de hoofdfiguren uit
dit boek te weten en dus eerst Jenseits der Liebe te lezen. (Misschien kan uitgeverij
Elsevier daar rekening mee houden voor het geval ze van plan is om na Ein fliehendes
Pferd (1978), Seelenarbeit (1979) en Das Schwanenhaus (1980) ook het nieuwste
boek van Walser te laten vertalen.)
In Jenseits der Liebe wordt de neergang van Horn uit de doeken gedaan. Het boek
speelt vijf jaar nadat hij zijn vrouw en kinderen heeft verlaten; als gevolg van de op
hen afgereageerde spanningen en frustraties was de situatie thuis onhoudbaar
geworden. Horn wordt door zijn baas Thiele op zakenreis naar Engeland gestuurd,
faalt in zijn opdracht en probeert thuisgekomen een eind aan zijn leven te maken.
Uitgerekend Thiele, de man voor wie Horn steeds onmiddellijk in het stof was
gekropen, de man van wie hij met al zijn zakelijke hartstocht had proberen te houden
maar die nu toch een ander prefereert (in zijn hotelkamer in Coventry voelt Horn
zich als een in de steek gelaten geliefde omdat Thiele zijn charmes nu in de eerste
plaats voor Liszt etaleert), uitgerekend deze Thiele moet hem op het nippertje van
de dood redden - en hem nóg afhankelijker van hem maken. In de Brief an Lord Liszt
komt die zelfmoordpoging dan ook alleen in draaglijke vermomming voor. Horn
noemt het ‘diese Dummheit mit den Tabletten’, als gold het een incidentele vergissing.
Inmiddels zijn er vier jaar verstreken sinds hij die ‘Dummheit’ beging, zijn
toekomst-perspectieven zijn er echter niet beter op geworden. Want Thiele speelt
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met de gedachte zijn zaak, Chemnitzer Zähne, gedeeltelijk te fuseren met Bayer, om
op die manier van alle oudgedienden, inclusief Horn en Liszt, af te komen. Het
beruchte efficiencybureau van McKinsey bereidt de fusie al een tijdje voor. Na het
nodige pas- en meetwerk ziet het er naar uit dat veertig procent van al het werk ‘ter
discussie gesteld’ moet worden. Horn weet precies wat dat betekent.
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Nu wil het toeval - en daarmee begint het boek - dat Thieles enige concurrent, Stierle,
kort voor die fusie een feit moest worden, zelfmoord heeft gepleegd. Dat is althans
de lezing van Thiele. Zeker is alleen dat Stierles bedrijf is afgebrand en dat er bij
zijn verkoolde lijk een geweer is gevonden. ‘Een echte Stierle-oplossing’, declameert
Thiele triomfantelijk ten overstaan van het opgetrommelde personeel, volgens hem
heeft Stierle een aanslag willen suggereren om niet te hoeven toegeven dat hij de
concurrentiestrijd met hem, Thiele, verloren had en dat hij er dáárom een eind aan
had gemaakt! Voor Horn heeft Stierles dood een minder prettig gevolg: hij had kort
daarvoor bij Stierle gesolliciteerd om zijn volledige deklassering voor te zijn, nu is
hij wel gedwongen bij Thiele te blijven.
Dat Horn in die uitzichtloze situatie steun zoekt bij Liszt ligt voor de hand. Liszt
is er zo mogelijk nog beroerder aan toe dan hij, vooral thuis. Hij is - tot plezier van
Horn - aan de drank en zijn vrouw is er vandoor met een lesbische pianolerares.
Ofschoon hij op een eerdere brief van Horn niet heeft gereageerd, besluit deze hem
andermaal te schrijven. Eindelijk zal Horn, zij het met de nodige tact, eens precies
uit de doeken doen hoe hij over Liszt denkt - een lange poging tot genoegdoening
waarvan de tekst bijna het hele boek beslaat. Horn wil Liszt dwingen zijn angsten,
onzekerheden en frustraties toe te geven. Alles wat hij al die jaren niet had durven
zeggen en dus maar in zijn notitieboekje (zijn ‘Rachekalender’ noemt hij ze zelf)
had opgepot, komt er nu uit in een lange, vele malen beëindigde maar telkens met
een nieuw post scriptum uitgebreide tirade. Als hij eindelijk alles gezegd heeft, durft
hij de brief echter niet te versturen. Het stapeltje papier verdwijnt onder in een la.
Dan ineens kan Horn zich niet meer beheersen en grijpt de telefoon. ‘Horst Liszt
meldde zich onmiddellijk. Blijkbaar zat die ook al aan zijn schrijftafel’ - tot op het
laatste moment is Horns wens tot genoegdoening de vader van de gedachte. ‘Een
diep, rustig, ongeïnteresseerd ja’ van Liszt is echter voldoende om hem de moed
weer in de schoenen te laten zinken. Zonder wat te zeggen hangt hij op. Daarmee
houdt Martin Walser de mogelijkheid open om van deze bittere geschiedenis een
trilogie te maken.
■
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De Zwaan van de Botlek
Het wanhopige bestaan van Lévi Weemoedt
Van harte beterschap Kleine trilogie der treurigheid: Geduldig lijden
Geen bloemen Zand erover door Lévi Weemoedt Uitgever: Bert Bakker,
156 p., f19,50
Vic van de Reijt
‘Líéfde, Vríéndschap, Póézen... het gaat voorbij, mevrouw Van Bruggen, het gaat
voorbij...’
Dit motto van Louis Couperus, uit een gesprek met Carry van Bruggen, gaat vooraf
aan Van dansen en zingen & treuriger dingen, een bundel van Lévi Weemoedt die
in 1980 in een kleine oplage verscheen. Het boek was opgedragen aan de
nagedachtenis van Theo, geen poes, maar wél de oude, witte hond met wie Weemoedt
zijn wanhopig bestaan deelde:
Vanaf de dag
dat ik mensen zag
lag ik liever in de grond.
Maar zeg me: ach!
wie troost dan 's nachts
mijn bange witte hond?

Alles wees erop dat met het verscheiden van Theo ook een einde zou komen aan het
hondeleven van Weemoedt. Er verscheen nog een bundel Zand erover en toen
gebeurde het onverwachte: de dichter maakte in een interview bekend dat het geluk
had toegeslagen. Vrouw en kind hadden de plaats van Theo ingenomen, met moeite
had hij nog een zestal gedichten afgescheiden, maar nu was de dichtader opgedroogd.
En zo verschijnt nu na Geduldig lijden (1977), Geen bloemen (1978) en Zand
erover (1981) niet geheel onverwacht (om in het jargon te blijven) de verzamelbundel
Van harte beterschap; het is een integrale herdruk van de drie bundels die bij de
Erven Thomas Rap verschenen. Het zou toepasselijk zijn te beweren dat Rap aan het
uitgeven van deze werkjes ten onder is gegaan, maar de werkelijkheid is anders: er
zijn er tienduizenden van verkocht. Weemoedt was, met Hans Dorrestijn en de
inmiddels vergeten Joop Blaauw, de zanger van de Nieuwe Treurigheid van de jaren
zeventig, de ontdekker van De therapie van Columbus:
‘Ach doktertje! m'n vrouw heeft me verlaten...!’
‘Maar daar kunt u toch sámen over práten?!’

‘Enige humoristen’
De populariteit van Weemoedt bewijst wederom dat er in Nederland bij het
lezerspubliek een sterke belangstelling bestaat voor het ‘light verse’, een interesse
die hoegenaamd niet door de kritiek wordt gedeeld. Tekenend is dat er niet eens een
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goede Nederlandse vertaling van ‘light verse’ bestaat. (De term plezierdichten, die
Drs. P voorstelt, schiet te kort.) Als het ‘light verse’ al ter sprake komt, wordt het
afgedaan als ‘onbenullig’, om de zwaar gesubsidieerde dichter-criticus Nijmeijer
maar eens te citeren, wiens laatste meesterwerk, gedrukt in 150 (honderdvijftig)
exemplaren toch nog in de ramsj terechtkwam. Ook de literatuurhistorici en
schoolboekenschrijvers weten er nauwelijks raad mee. Nadat het serieuze werk
behandeld is, maken ze in een korte paragraaf, meestal getiteld Enige humoristen,
gewag van het werk van Annie Schmidt, Stip en Zonderland. Er wordt gewoonlijk
aan toegevoegd dat achter de humoristische laag wel degelijk een diepere bedoeling
schuilgaat, dat onze taal helaas voor het genre ongeschikt is, onze mentaliteit te
calvinistisch en dat wij daarom niet kunnen tippen aan het buitenland (Lear!
Ringelnatz! Morgenstern! Jabberwocky!).
Ik denk dat het Nederlandse ‘light verse’ vooral in zo'n kwade reuk staat doordat
het genre hier zoveel beunhazen aantrekt. De laatste vijf jaar is de markt verziekt
door de publikaties van Toon Hermans, Jos Brink, Seth Gaaikema en al die andere
‘menslief-ik-hou-van-je’-types, die fluitend aan de overkant of gewoon liggend in
het gras hun zakken vulden. Het zijn de domineedichters van de twintigste eeuw, die
het woord ‘God’ niet meer opschrijven, maar equivalenten hebben gevonden in het
klein geluk, de vriendschap en de zalige ouderdom.
Een tweede verklaring voor de onderschatting van het ‘light verse’ is dat hier zo
weinig ‘grote’ dichters (Gorter, Nijhoff, Achterberg) het genre hebben beoefend. En
zij die dat wel deden (Elsschot, Roland Holst) stuitten op redactiecommissies die de
vrolijke verzen uit het verzameld werk hielden. Zo staat er op het ogenblik een
‘Verzameld Werk’ van F. Bordewijk op stapel, waarin niet één van de verzen wordt
opgenomen die hij publiceerde onder het pseudoniem Ton Ven. De argeloze intekenaar
denkt nu alles van zijn favoriete auteur te gaan bezitten, maar mevrouw
Funke-Bordewijk en de haren hebben anders beslist: de gedichten, waaronder de
schitterende parodieën op Tollens en Lodeizen, hadden ‘te weinig niveau’.
De laatste en niet de minste verklaring voor de geringe waardering van het ‘light
verse’ ligt opgesloten in de aard van het genre. Een humoristisch dichter moet leuk
zijn, altijd, iedere keer. Als hij faalt, dan is hij flauw, en erger bestaat niet. Een serieus
dichter heeft het een stuk gemakkelijker: al schrijft hij nog zo'n hermetische poëzie,
geen criticus zal het hem aanrekenen, al is het maar uit angst dat zijn gevoel voor
poëzie te kort schiet. Ik denk dat het moeilijker is een humoristisch vers te schrijven
dan bij voorbeeld een elegie. Wie met de beschrijving van menselijk leed een traan
kan verwekken is een minder groot kunstenaar dan degene die daarmee een lach
veroorzaakt.

Hondegraf
Om die reden zal Lévi Weemoedt de eenentwintigste eeuw wel halen, met Vlaardings
roem bij voorbeeld, waaraan hij de eretitel ‘De Zwaan van de Botlek’ dankt:
Geen haringbuis, geen kotter en geen botter,
geen logger en geen stoomfiets, ach! geen fluit
zag ik vanavond op de stroom.
'k Zat aan de Doodsrivier. Slechts een condoom
dreef goedgemutst het zeegat uit.
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Het grootste bezwaar dat men tegen Weemoedts poëzie kan aanvoeren, is de
kwantiteit. In Van harte beterschap wordt het enige thema, het menselijk tekort, in
129 verzen bezongen. En dan zijn er nog tweeëntwintig verzen uit Van dansen en
zingen & treuriger dingen níét opgenomen. Meer dan 150 verzen! Paaltjens bereikte
de onsterfelijkheid met vierentwintig gedichten, al kon ook hij niet aan de verleiding
weerstaan er af en toe eentje bij te schrijven. Weemoedt had het bij één bundeltje
Geduldig lijden moeten laten. Of beter nog: hij had uit Van harte beterschap een
zeer strenge selectie (met daarin in ieder geval de Tips voor alleenstaanden) moeten
publiceren, zo'n negentien gedichten in totaal. En na zijn niet geheel onverwachte
dood, ergens op een hondegraf, zou men in zijn vestzakken nog een tiental opzetjes
hebben gevonden en in zijn woning nog vier zeer smartelijke verzen, die nog net niet
door het open haardvuur waren verzengd.
Enfin, de werkelijkheid heeft anders beslist.
■
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De verloedering van een gewoonte
René Stoute, de heroïne en de wilskracht
Op de rug van vuile zwanen door René Stoute Uitgever: De Arbeiderspers,
181 p., f29,50
Hans Plomp
Er was een tijd dat het gebruik van middelen als opium en cocaïne beperkt was tot
kunstenaars en beter gesitueerden. Bilderdijk, de deftig-conservatieve christen, was
verslaafd aan opium, evenals vele van zijn rentenierende tijdgenoten. De romantiek
in Europa werd gekenmerkt door het zoeken naar nieuwe dromen, andere realiteiten.
Alle mogelijke middelen werden gebruikt om het onderbewustzijn te activeren. In
de kring rond de Shelleys werd zelfs geëxperimenteerd met het eten van rauw,
bedorven vlees voor het slapengaan, zodat nachtmerries opgewekt werden. Op die
manier daalden de kunstenaars af in de krochten van de menselijke geest om het daar
huizende vampier- en demonenvolkje te leren kennen. Het gebruik van opium in de
vorm van het bekende panacee laudanum was algemeen. We kennen de ervaringen
van Coleridge en De Quincey, Gautier en Baudelaire. Ons koningshuis heeft in de
vorige eeuw een lieve duit overgehouden aan haar opiummonopolie voor Nederland
en de koloniën.
Minder bekend is de enorme populariteit van cocaïne onder de groten der aarde
aan het begin van deze eeuw. Tsaren en pausen, bankiers en geleerden, velen
gebruikten cocaïne, al of niet vermengd in Coca-Cola of de befaamde wijn van
Mariani. De middelen waren betrekkelijk goedkoop, legaal en zuiver. Het wekt dan
ook geen verbazing dat er met volle teugen en zonder enig schuldgevoel genoten
werd van de ‘kunstmatige paradijzen’. De dichter Aleister Crowley is de eerste die
aan de bel trekt, wanneer hij vlak na de Eerste Wereldoorlog de
verslavingsverschijnselen van heroïne beschrijft in zijn Diary of a Drugs Friend.
Het hypocriete Albion, dat miljarden heeft verdiend aan de verplichte opiumafname
van onder meer China, verjoeg Crowley ijlings als verrader en viezerik, maar toen
was het kwaad al geschied. Niet langer staan de visioenen van genieters op de
voorgrond, maar de misère van de ‘kleine gebruiker’ vraagt de aandacht. Deze misère
wordt nog veel groter als de Amerikaanse puriteinen erin slagen alle middelen die
niet tot nederig christelijk godsbeleven leiden, in één klap te verbieden. De
drooglegging is begonnen. De prijzen van zowel alcohol als opiaten stijgen tot
fabelachtige hoogte. Drinkers trekken zich terug in hun speak-easies, de
opiumschuivers gaan ondergronds in hun kits.
De rest van de geschiedenis is bekend: alcohol wordt weer uit de taboesfeer gehaald
(ondanks tegenwerking van de mafia, die inmiddels een lucratieve monopolie positie
had opgebouwd), terwijl alle andere middelen die een ontsnapping uit de grauwe
werkelijkheid bieden, verboden blijven en steeds rigoureuzer onderdrukt worden.
De mafia schakelt over op wapen- en opiumhandel, gesteund door onder meer de
CIA en de nazi-regimes in Zuid-Amerika, die zich financieel bedruipen door de
cocaïne-export. Deze plant, die niet duurder dan tabak zou behoeven te zijn, doet
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momenteel tweehonderd gulden per gram op de zwarte markt! Daarbij vergeleken
zijn de handel in goud en diamanten nog maar kinderspel.

René Stoute,
foto: Bert Nienhuis

Vicieuze cirkel
Het is bekend dat alcohol ongeveer even verslavend en nog verwoestender is dan de
zogeheten hard drugs. Wie dat niet weet, is wellicht verbaasd in de afkick-klinieken
alcoholisten en junkies broederlijk in dezelfde therapieën aan te treffen. Alleen zijn
de alcoholisten verre in de meerderheid. Het grote verschil is, dat een alcoholist door
onze samenleving niet als misdadiger beschouwd wordt, maar een junkie wel. Een
gemiddelde alcoholverslaafde kan voor twee of drie tientjes per dag zijn behoefte
bevredigen, terwijl de junkie al gauw een paar honderd gulden per dag bijeen moet
schrapen. Het is hier dat de kern van het tegenwoordige heroïneprobleem ligt.
Er is één ding dat in alle aandacht voor heroïne nooit ter sprake komt: dat het spul
wel vreselijk lekker moet zijn, als mensen bereid zijn er zulke enorme offers voor te
brengen. Bovendien raakt men niet zo maar verslaafd: men moet welbewust een paar
weken flinke hoeveelheden gebruiken, voordat van ‘verslaving’ gesproken kan
worden. De naam heroïne duidt iets van het effect aan: de gebruiker voelt zich een
‘held’, onaantastbaar voor pijn en ellende, heerlijk in zich zelf, een bolwerk tegen
de buitenwereld, knus bij het innerlijke potkacheltje van het opiaat. In schrijnend
contrast daartegenover staan de zelfhaat, minderwaardigheidsgevoelens en
ziekteverschijnselen als de drug is uitgewerkt. Alleen een nieuwe dosis kan deze
ellende opheffen: ‘Het hoeft geen groot shot te zijn, een kleintje maar, net genoeg
om niet ziek te worden’, of: ‘Een shot scoren, groot genoeg om me te doen vergeten
hoe waardeloos het voelde mezelf een lafaard te weten.’ Zo beschrijft René Stoute
de vicieuze cirkel van het junkiebestaan in zijn verhalenbundel Op de rug van vuile
zwanen. In dit boek passeren alle variaties van ellende de revue en vinden wij de
miserabelste kanten van het junkieleven opgetekend. Zoals gezegd, ook in het beleven
van heroïne bestaan allerlei gradaties. Velen konden en kunnen zich handhaven en
hebben er zelfs iets moois van gemaakt, zoals Charlie Parker of Billie Holiday.
Wanneer men zoveel heroïne kan nemen als men wil, is er namelijk weinig aan de
hand. De buitenwereld merkt in zo'n geval nauwelijks iets van de verslaving. De
junkies in Stoutes boek, voornamelijk gewone Hollandse steuntrekkers, moeten
echter iedere dag een paar honderd gulden hebben om de aap op hun rug, de habit,
te bevredigen. Ook uit dit uitstekend geschreven boek blijkt dat het voornamelijk de
hoge prijs van heroïne is, die de verslaafden tot onaanvaardbaar en crimineel gedrag
brengt. De behoefte is zó sterk, zoals de heroïnefabrikan-
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ten dondersgoed weten, dat de junkie tot iedere prijs zijn spul wil bemachtigen. Je
kunt zeggen dat door de combinatie van zware verslaving en hoge prijs het dagwerk
van miljoenen dieven, zakkenrollers, hoeren en rovers overal ter wereld uiteindelijk
in de zakken van de hoog te paard zittende heroïnebazen achter de schermen
terechtkomt. Een diabolisch complot, waaraan de slachtoffers zich slechts met de
grootst mogelijke wilsinspanning kunnen onttrekken. Een wilskracht die vrijwel geen
junkie kan opbrengen. Dit bewustzijn van de wanhopige situatie proeft men tussen
de regels van Stoutes zeven verhalen, die in lengte variëren van vijf tot vijftig
bladzijden. Onbevooroordeeld en met veel gevoel beschrijft hij de welhaast
kafkaiaanse wereld van het Nederlandse verslaafdendom: het lange wachten op de
connection, het grote sterven, het bedriegen van je vrienden, hopeloze reisjes naar
andere scenes. Daartussen staat dan een verhaal als ‘Bezoekdag’, waarin het verdriet
van de ouders van een gevangen junkie op eenvoudige wijze is opgeschreven. Kort'en
bondig, als een Kronkel van Carmiggelt.
Op de rug van vuile zwanen past in een oer-Hollandse, naturalistische traditie. Er
zijn overeenkomsten met het werk van Aletrino, Nescio en Carmiggelt. Ook zij weten
in een korte schets de melancholie van het Hollandse drama scherp te registreren.
Wie weten wil hoe het een figuur als Nescio's uitvreter anno 1982 zou vergaan, kan
uitstekend bij Stoute terecht: in deze verhalen treft men voornamelijk nazaten van
Japie aan. Bij alle ellende blijft begrip en liefde voor de personages aanwezig.
Wanneer we Aletrino's tuberculoselijders vervangen door junkziekte en de jenever
van Nescio en Carmiggelt door heroïne, dan zijn we ongeveer waar Rene Stoute ons
brengt: in het duistere Hollandse binnenhuisje anno 1982. Daar ondervindt de jeugd
nu, wat onze voorouders in het verleden andere volkeren hebben aangedaan.
Tevergeefs zoeken we naar de inspiratie die illustere voorgangers als Poe, Cocteau
en De Nerval uit opium putten. Stoutes personages slepen zich van methadonbus
naar afkick-centrum, van dealer naar coma. Genieten van dit peperdure genotmiddel
is er niet meer bij, daarvoor zorgen de mafia en de overheid in een monsterverbond.
Het ziet ernaar uit, dat het heroïneprobleem voorlopig onoplosbaar is. Misschien is
gecontroleerde verstrekking door de overheid de enige manier om de mafia uit onze
achterkamer te verdrijven en de verslaafden uit de criminele sfeer te halen.
■
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Kennis & vernuft
Stripgeleerden: gekloonde gekken en saaihansen
Rob Sijmons
Besmetting door mijn ongeneeslijk strippofiele broer brengt me af en toe tot het lezen
van een beeldverhaal. Uit beroepsdeformatie let ik dan speciaal op de stripgeleerden.
Ze vertonen een opvallende uniformiteit. Meestal zijn het wereldvreemde uitvinders;
met geschift wordt hun geestesgesteldheid nog vriendelijk omschreven. Zo doolt
Kuifjes professor Tryphonius Zonnebloem onverbeterlijk afwezig door het leven,
waarbij hij zijn kennis lijkt te halen uit een magische slinger. De mataglappe bioloog
prof. S. Kinknook treffen we bij Suske en Wiske, in de jungle zoekend naar een stam
‘onder de zegen van de diamanten boemerang’ waardoor zij het eeuwige leven
bezitten. Vaste gast van Lambiek en zijn vriendjes is echter prof. Barabas, geniaal
alleskunner, uitvinder van tijdmachines en gyronef, en bovenal saaihans.
De stripgeleerden zijn vrijwel zonder uitzondering in de categorieën saaihansen
en gekken onder te brengen. Marten Toonder heeft in zijn Bommelstrip al de
ambtenaar Dorknoper als onverbeterlijke saaihans: zijn geleerden kunnen dus vrijelijk
geschift zijn. Professor Joachim Sickbock personifieert de kwaaie wetenschapper,
‘een typische Mefisto-figuur, (...) die dwars ingaat tegen de natuurlijke orde van de
Schepping’. (OBB-fanaat Henk Mondria in zijn Bommelbiografie). De boze plannen
van Sickbock mislukken steevast, maar de geleerde besluit zijn aftocht immer met
de zin ‘Ei, ei, men zal nog van mij horen’.
Tegenvoeter van Sickbock is prof. dr. Prlwitzkovsky, gemeentefenomenoloog van
Rommeldam. Het is mijn favoriete stripgeleerde, waarschijnlijk mede omdat hij in
habitus en taalgebruik sprekend lijkt op een van mijn natuurkunde-hoogleraren. ‘Kan
men als wetenschappelijker niet eens de luchttezamenstelling meten zonder dat een
krupel in het koolmonoxydewagen de studering verschuttert?’ Want dat is de tragiek
van Prlwitzkovsky: zijn onderzoekingen leveren nooit oplossingen, dat moeten de
listen van de jonge vriend Tom Poes doen. De hoogleraar wordt gepijnigd door al
het gedaas om hem heen: ‘Praw! Der wáánzin. Het is alles gans onwetenschappelijk.’
Daarmee doelt hij geregeld op de walgelijk zalvend getoonzette -goog en therapeut
van Rommeldam, doctorandus Zielknijper.

Het lijkt wel of alle geleerden in strips klonen van elkaar zijn, onnatuurlijk uitbroedsels
van ongeslachtlijke vermenigvuldiging, eeneiïge meerlingen. Recentelijk werd ik
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weer met enige nieuwe hooggeleerde klonen geconfronteerd, toen ik voor mijn
strippofiele broer de Belgische serie Piet Pienter en Bert Bibber kocht (eerste drukken,
het manna voor de stripfanaat). Alleen al uit de titels is duidelijk dat de wetenschap
prominent in deze beeldverhalen optreedt: ‘De anti-zwaartekracht generator’,
‘Hypnose-pillen’, enzovoort. Huisgeleerde prof. Kumulus is de wetenschapper van
het vriendelijke, geniale type, altijd goed voor een onmogelijke uitvinding. Er zijn
steeds booswichten op het pad van de hoofdfiguren, en soms zijn dat ook geleerden.
In ‘Bulderlachgas’ is dat een professor Ravioli. Deze inwoner van het land Macaronië
heeft een radio-actief gas uitgevonden, een wapen dat mensen uitschakelt maar
gebouwen laat staan. ‘Geen steden meer in puin,’ argumenteert Ravioli. ‘Och die
(mensen) zijn niet zo belangrijk, doch de eeuwenoude architectuur zou gespaard
blijven.’ Zeer hedendaags à la de neutronenbom, maar door auteur Pom al bedacht
in 1964.
Soms wagen wetenschappers zelf zich aan strips, en dat moet toch een ander beeld
opleveren, zou je denken. Een van de weinige mij bekende voorbeelden van
geleerdenstrips is Hunting Particles, in 1978 bedacht bij Cern, het internationale
centrum voor natuurkunde-onderzoek in Genève. Een educatief beeldverhaal met
alle nadelen van dien: de prettig getekende onderzoekers scheiden teksten af die zelfs
in een gewone tekst nog misstaan. ‘Bij een ander onderzoek hebben we het
magneetveld van een deeltje, muon genaamd, bepaald met een zeer grote
nauwkeurigheid. Daarmee bevestigden we heel precies theoretische berekeningen
voor het elektromagnetisme. Deze theorie schijnt volmaakt te zijn.’ Zo de lezertjes
dit al begrijpen: ze kunnen er niets mee beginnen, want nergens wordt duidelijk
gemaakt dat zoiets belangrijk is. Gelukkig zijn de tekeningen uit Genève aanmerkelijk
minder saai dan de teksten en heeft men er zelfs enige humor in weten onder te
brengen.
Dit jaar verscheen van de Cernstrip een Nederlandse bewerking. Het blijkt geen
verbetering. Waar de Geneefse auteurs zich beperken tot het eigen werk aan
zogenaamde elementaire deeltjes, hebben de Nederlandse bewerkers er de hele
cosmos en de oorsprong van het heelal bijgehaald. Nieuwe plaatjes met minder esprit,
en een nieuwe figuur die weer de klassieke, saaie, alleswetende geleerde blijkt: de
cosmoprof.
Misschien wordt het tijd dat een of andere wetenschapper in een proefschrift
bewijst dat alle stripgeleerden inderdaad de literaire klonen van elkaar zijn. Helaas
durf ik er best een goede fles om te verwedden dat die dissertatie geschreven wordt
door drs. Saaihans of dra. Dufmies.
De Nederlandse bewerking van ‘Hunting Particles’ verscheen bij het Nationaal
Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica NIKHEF onder de titel Bouwstenen
van het heelal.
Adres: NIKHEF-voorlichting, Postbus 41882, 1009 DB, Amsterdam.
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp

Tering Stein
13
Gijs deed zijn ogen open en zag hoe de pijl zich, nog natrillend, in de muur recht
tegenover hem had geboord. Er zat een hoed aan vast. Hij keek om en zag nog net
hoe Ralph en Siegfried zich uit de voeten maakten. Ralph was blootshoofds - het
was dus zijn hoed geweest die de pijl in zijn vlucht had meegenomen. Die mochten
van geluk spreken, die twee. Geschrokken waren ze wel, dat had hij aan het lijkbleke
gezicht van Siegfried kunnen zien, vlak voordat die om de hoek van de deur verdween.
Flink geschrokken, mocht hij wel zeggen. Ralph had minder ontdaan geleken. Dat
dit kwam omdat hij, als Siegfried spierwit werd, juist rood aan wilde lopen, alleen
maar uit een ziekelijke behoefte om altijd in de contramine te zijn, dat wist Gijs niet.
Wat hij wel wist was dat ze het kind niet bij zich hadden gehad. Verdomme, dacht
hij. Pech.
Gijs keek weer de kamer in. Blijkbaar hadden ze, op het moment dat de pijl door
de lucht stoof, het kind van schrik op de grond laten vallen. Of ze hadden zich voor
de pijl gebukt en het daarbij gewoon op de grond neergezet. In elk geval was het
schaap met zijn blote achterwerk regelrecht in het groene speldenkussen
terechtgekomen. Geen zachte landing, om zo te zeggen. Begrijpelijk dat het een
afgrijselijke kreet had laten horen.
Het was voor het eerst sinds lange tijd dat Pamela iets van bewondering voelde
voor Gijs. Er zat toch wel pit in die slome. Ze had dat boogschieten van hem altijd
maar een lachwekkende sport gevonden en spierballen kreeg Gijs er ook al niet van,
maar nu was het een keertje ergens goed voor geweest. Nu had zijn hobby dat stel
maniakken dat haar eerst het kind in de armen had geduwd om het haar vervolgens
snel weer te ontfutselen, op de vlucht gejaagd, met achterlating van het kind, haar
kind. En wat meer was - ook Gijs leek er zich bij te hebben neergelegd dat ze voortaan
met hun drieën zouden zijn. Anders had hij dat allemaal immers niet gedaan. Sportieve
knul, toch eigenlijk. Ze zag niet eens meer hoe stuitend zijn adamsappel klopte.
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Haar vertedering duurde maar kort. Hoe had ze zo zwak kunnen zijn die slapjanus
te bewonderen, terwijl het alleen maar zijn pijl en boog waren geweest die het werk
hadden opgeknapt? Mannen konden alleen maar met wapens iets betekenen. Zonder
wapens waren ze nergens. Alleen daar haalden ze hun kingsize-ego vandaan. Vrouwen
moesten overal ongewapend tegen opboksen. Ze moesten het maar alleen zien te
rooien, zonder hulp van zulke foefjes. Ze hoefde maar naar zichzelf te kijken: had
zij niet helemaal op eigen kracht een kind gekregen? Niet uit haar eigen innerlijk
zoiets als een baan, een beroep opgediept? Nou dan.
Wat deed dat strottehoofd met die romp eronder dan wél met zijn blote handen?
Hij had niet eens de vlekken op de beige bekleding gezien - of willen zien. Bang om
zijn sprieten uit zijn mouwen te moeten steken. Ze zou nu toch eindelijk eens met
zwaarder geschut moeten aankomen. Met immaterieel geschut natuurlijk. Met typisch
vrouwelijke wapens.
Er kwam een gemeen lichtje in Pamela's ogen. Ze had altijd al iets van een snelle
denker gehad. Ze pakte het kind op en zette het met zijn bebloede achterwerk op de
bank. Eerst maar rechts. Opnieuw pakte ze het op en plantte het in het midden neer.
En hopla, vervolgens in de linkerhoek. Op het beige canvas prijkten drie grote
bloedvlekken. Ziezo. Ook de beide stoelen hadden inmiddels het achterste van de
baby gezien. Dat zou hem leren.
Triomfantelijk keek Pamela om. Haar mond viel open. Gijs zag er heel vreemd
uit. Hij was niet langer een strottehoofd waar een romp aan hing, maar zijn
strottehoofd bungelde plotseling onder zijn lijf.
(wordt vervolgd)
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Yrrah
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Hugh Jans
Voor een feestelijk dineetje
Omdat het voor degenen die op een van de feestdagen een mooi dineetje
ter tafel willen brengen zaak is om tijdig de spullen in huis te hebben of
althans besteld te hebben, geef ik hier een suggestie.
Om te beginnen een warm voorgerecht van schaaldieren gecombineerd
met de zachte smaak en structuur van zwezerik, zee en land verbonden
door een fluwelig sausje, versierd met wat roze en groene peperkorrels
voor een pittig accent. Kies dan liefst voor de grote garnalen geen scampi
(en niet scampis of scampi's zoals het zo dikwijls foutief geschreven wordt:
scampi is namelijk al het meervoud van scampo); aan grote Chinese
garnalen heeft u meer en ze zijn makkelijk te bewerken.
Hierna kan een zuivere kippebouillon volgen met een garnituur van groene
komkommerbolletjes en rode kerstomaatjes, prei en peterselie.
Voor het hoofdgerecht denk ik aan een traditionele kalkoen, maar dan wel
een verse sappige Hollandse van niet meer dan 2½-3½ kg en niet zo'n,
meestal te droge opgeblazen Amerikaanse struisvogel uit de diepvries.
Hier volgt een goede tip om een Hollandse kalkoen prachtig bruin te
braden. Koop een flinke lap kaasdoek (te koop bij grote warenhuizen)
zodat er overblijft voor andere keren en knip er een stuk af waarmee de
kalkoen geheel bedekt kan worden. Het dient om de vogel in de oven egaal
bruin te braden en het beschermt het borstvlees tegen uitdrogen en
verbranden. Bij het regelmatig bedruipen tijdens het braden verspreidt het
kaasdoek de bakboter die erover gelepeld wordt gelijkmatig en houdt die
langer op zijn plaats.
Ik heb ook meermalen meegemaakt dat een te grote kalkoen gekocht werd,
die dan, zoals later thuis bleek, niet in de oven kon. Neem vooral de hoogteen dieptemaat van uw oven op, dat wil zeggen vanaf het bakrek op de
laagste stand boven de ovenslee tot aan de schuif van de ovengrill of de
bovenplaat van de oven en blijf net even binnen de lengtemaat van het
bakrek. Zorg er zodoende voor dat de kalkoen er goed in kan, liggend met
de borst naar boven en naar voren op het rek boven de ovenslee. Ze moet
makkelijk met rek en ovenslee tegelijk naar buiten getrokken kunnen
worden om haar goed te kunnen bedruipen.
Bedruip dus geregeld: kaasdoek en bedruipen zijn de enige trucs voor een
mooi resultaat.
Laat als ze klaar is de kalkoen 10 minuten op de snijplank betijen vóór het
aansnijden, de kramp van de spieren verdwijnt en ze worden soepel, terwijl
de inwendige sappen zich verdelen en vastzetten. Snij voor het trancheren
de poten en vleugels van het karkas af en snij het borstvlees vlak langs het
borstbeen en de ribben los en snij het dan schuinsweg dwars op de draad
in plakken. Verdeel poten en vleugels bij de gewrichten in tweeën en schik
alles netjes op een verwarmde schaal.
Nu het menu.
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Zwezerik met garnalen
1 gaaf stuk rauwe kalfszwezerik van 12 cm lang
zout & peper
boter
1 uitje, dun gesneden
2 worteltjes, dun gesneden
kippebouillon
½ wijnglas droge witte wijn
12 grote Chinese diepvriesgarnalen, ontdooid
bouillon van de garnalenschillen, 30-35 minuten getrokken met ui en een
klein boeket

voor saus:
6 dl garnalenbouillon
2 dl verse dikke room
1 ons zachte boter
zout & cayennepeper
6 takjes dillegroen
roze & groene peperkorrels

Laat de zwezerik 1 uur uittrekken in een pan met koud licht gezouten water. Zet hem
dan op met ruim vers koud water, breng het aan de kook, minder vuur en laat hem
10 minuten blancheren. Haal hem uit de pan, spoel onder koud water en droog hem
af. Verwijder eventueel aanwezige vliesjes en snij hem in 6 plakken.
Zout en peper ze licht en leg ze in een beboterde sauspan met het gesneden uitje,
worteltjes, bedekt met kippebouillon en de wijn. Laat ze zachtjes 15 minuten koken.
Laat ze uitlekken en hou ze warm.
Pel de garnalen intussen en trek de bouillon van de schillen. Zeef die en breng
hem op smaak met zout en peper. Pocheer de garnalen in de bouillon een paar minuten
tot ze roze geworden zijn. Hou ze warm. Kook voor de saus de garnalenbouillon in
tot op 1/3. Roer de room op het kleinste vuur hierdoor en klop de zachte boter, telkens
met 1 klontje tegelijk, erbij. Kruid met zout en cayenne. Plaats de zwezeriken in het
midden van 6 kleine bordjes en schep de saus erover, leg op elke zwezerik een veertje
dillegroen en verspreid wat roze en groene peperkorrels over de saus. Schik op elk
bordje 2 garnalen om de zwezerik heen en dien direct op voor 6 eters, zoals wel
duidelijk is geworden. Schenk er bij voorbeeld een Elzasser muskaatwijn bij uit 1979
van het huis Humbrecht.
Geef als tussengang een mooie heldere kippebouillon, getrokken van maagjes en
vlerken, met een garnituur van bolletjes komkommer, net gaar gemaakt in de bouillon
en schijfjes prei tegelijkertijd toegevoegd, met verder een dozijntje kerstomaatjes en
wat peterselie alleen maar meegewarmd.

Gebraden kalkoen
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1 verse Hollandse kalkoen, van 2½-3½ kg, panklaar
boter & dunne sojasaus
zout & peper
6 eetl. dobbelstenen gekookte ham
1 ui, grof gehakt
2 tenen knoflook, gehakt
lever & hart, gehakt
gehakte marjolein & peterselie
kaasdoek

Bekleed de lage ovenslee met aluminiumfolie, plaats het ovenrek erop en daarop de
kalkoen met de borst naar boven en naar voren. Smelt in een sauspannetje, om te
beginnen 2 ons boter en roer er 1-1½ eetlepel sojasaus door. Giet 1 eetlepel van dit
mengsel van achteren in het binnenste van de vogel. Strooi er wat zout en peper bij
en vul met de ham gemengd met ui, knoflook, lever, hart en groene kruiden. Giet er
weer een flinke lepel van het botermengsel bij. Kwast de vogel van buiten geheel in
met het botermengsel. Bedek met kaasdoek, losjes om de vogel gevouwen en
ingestopt. Lepel er nog wat van het botermengsel overheen en schuif het geheel in
een matige oven (325° F, 163° C). Braad ongeveer 22 minuten per pond. Bedruip
geregeld en ga verder als in de inleiding is aangegeven. Geef er verder een smeuïge
aardappelpuree, een paar soorten gebakken champignons en eventueel
cranberrycompote bij. De wijn kan een lichte Bordeaux zijn.
Besluit het maal met een vruchtensalade van rode grapefruit, kiwi en peer, licht
gesuikerd en besprenkeld met kirsch. Drink hierbij een Elzasser Gewürztraminer,
grand cru 1979 van hetzelfde huis als de eerste wijn.
Volgende week: wat doen we met de resten?
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Afstandsbediening
De commercie
Nico Scheepmaker

Aad van den Heuvel (foto Kippa)

Wouter Gortzak, (foto Willem Diepraam)

Vorige week werd de Hilversumse goegemeente opgeschrikt door het bericht (Het
Parool had de primeur op de voorpagina van dinsdagavond) dat het ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur het Avro-programma Mies bestudeert, om
erachter te komen of dat een te commercieel karakter draagt of niet. Zo ja, dan zou
de omroepwet worden overtreden. Ik citeer nu Het Parool:
‘In vrijwel elke aflevering van Mies mogen artiesten eigen films of platen aanprijzen
of worden boeken aanbevolen. In de laatste aflevering bij voorbeeld mocht John
Lanting, directeur van een gewone commerciële onderneming, uitgebreid reclame
voor zijn produkten maken; zangeres Vanessa kon hetzelfde doen met haar eerste
film. En Wouter Gortzak, de hoofdredacteur van een Amsterdams dagblad, mocht
komen melden dat het de laatste tijd een stuk beter gaat met zijn krant.’
Tot zover Het Parool, dat, zoals u ziet, zich zelf allerminst schuldig maakt aan zulke
gratis reclame. Die eerste film van Vanessa, De boezemvriend, wordt niet met name
genoemd, in de hoop dat we daardoor de aanvechting om aanstonds naar de bioscoop
te snellen zullen weten te bedwingen, en ook de produkten die de heer Lanting als
directeur van ‘een gewone commerciële onderneming’ op de markt brengt, worden
niet nader omschreven, zodat nog heel wat mensen zullen denken dat het om
wasmiddelen gaat en niet om een vorm van toneel (namelijk de klucht), waar de
mensen in drommen naar toe gaan, waardoor subsidie overbodig is en gereserveerd
kan worden voor het soort toneel waar door WVC ook steeds minder subsidie aan
gespendeerd wordt.
Nu heb ik mij, zoals u misschien al vermoed had, een klein jokkentje veroorloofd
toen ik het voorpaginabericht van Het Parool citeerde. De laatste zin, met de
hoofdredacteur van Het Parool, Wouter Gortzak erin, ontbrak in het bericht. Wouter
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Gortzak zat bovendien helemaal niet bij Mies in het programma, maar bij Aad van
den Heuvel, waarin eerder Hans Doeleman al had mogen vertellen dat Het Parool
weer in opmars is. Mij is het alevel, maar is het ook Het Parool alevel, en het
ministerie? Als ik minister Brinkman een goede raad mag geven, dan laat hij de
oplettendheid van zijn ambtenaren voor wat zij is: prijzenswaardige oplettendheid,
waar je beter maar niet op kan reageren. Want als je eerst uit elk onderwerp dat op
de radio of de televisie komt de commercialiteit moet zeven, dan krijg je buitengewoon
steriele programma's die weinig meer met de werkelijkheid te maken hebben. Want
er zijn niet veel dingen die, uiteindelijk, niet commercieel zijn. Een voorbeeld. Sonja
had die twee journalisten van de Nieuwe Revu in haar programma, die hebben
aangetoond dat de banken graag bereid zijn zwart geld op te nemen. Eerder had
BGTV van de VPRO van die operatie zelfs beelden. Ik koop zelden de Nieuwe Revu,
maar die week heb ik hem meteen gekocht, en niet eens naar aanleiding van deze
tv-programma's, maar naar aanleiding van het voorpaginabericht in Het Parool erover.
Alle aandacht voor deze scoop van de Nieuwe Revu was tegelijkertijd reclame voor
deze ‘gewone commerciële onderneming’. Moet je het dan maar achterwege laten?
Of heel steriel van ‘een weekblad’ gaan praten, zodat de mensen eerst Vrij Nederland,
Elseviers Magazine, de Haagse Post en Story moeten kopen voordat zij erachter
komen dat zij de Nieuwe Revu hadden moeten hebben?
‘Het is allemaal een kwestie van goede smaak,’ zegt Sonja Barend (terwijl Ellen
Blazer dan op de achtergrond roept: ‘Wat is nou goede smaak?!’). ‘We hebben elke
week stapels boeken en stapels platen liggen, maar wij zijn toch degenen die daaruit
de keus maken. Als ik De aanslag van Harry Mulisch een schitterend boek vind, dan
wil ik daar aandacht aan besteden in mijn programma, omdat ik het goed vind als
veel mensen dat boek lezen, en omdat ik ook denk dat zo'n onderwerp goed is voor
mijn programma. En dan zal het me verder een zorg zijn of De Bezige Bij daardoor
zoveel duizend boeken meer verkoopt en ik daardoor “de commercie” heb gediend.
Dat doe ik in feite ook als ik een Breitnertentoonstelling aanbeveel. Maar tegelijkertijd
kun je dan zeggen dat ik een cultureel doel dien.’
Tot zover Sonja. We hoeven elkaar in zoverre natuurlijk geen mietje te noemen,
dat u en ik en wij allemaal weten dat aandacht op de televisie, en zeker in een populair
programma, de verkoop van een produkt dat gekocht kan worden in hoge mate pleegt
te stimuleren, - of het nu kinderpostzegels zijn, grammofoonplaten en boeken, of
Rolykits, - of hoe heten die in- en uitrolbare gereedschapsdoosjes ook alweer, die
ooit via de Nederlandse televisie hun zegetocht over de wereld begonnen. De
‘fabrikanten’ van zulke tv-vriendelijke produkten zijn dan ook niet zo bleu hun waren
voor Sonja, Mies, Aad en Henk zoveel mogelijk verborgen te houden. Ik weet bij
voorbeeld dat Mies het nieuwe boek van de maand: Het land der letteren, al in huis
had voordat in Leiden het ‘eerste’ exemplaar aan dr. Dresden, voorzitter van de
Vereniging van Letterkundigen, werd aangeboden, omdat de CPNB en/of uitgever
Meulenhoff hoopten dat zij reden zou zien in Mies aandacht aan dit prachtwerk te
besteden.
Op het moment dat ik dit schrijf (woensdag 9 december) wou ze dat best, zoals
ze eerder ook best even de aandacht wilde vestigen op de naaldkunst van Cécile
Dreesmann, zonder dat Cécile, of haar kunst, of zelfs maar een naald in het programma
te zien waren. Waarom ook niet, Het land der letteren is één en al cultuur, alle facetten
van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur worden ermee gediend
als zoveel mogelijk Nederlanders dat boek aanschaffen. Maar Siebe van der Zee
bleek opeens zenuwachtig te zijn geworden van de dreigende oplettendheid van
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WVC, en had als eerste reactie geroepen dat er voorlopig geen boeken en
grammofoonplaten meer in Mies behandeld mochten worden. Blijkbaar heeft niemand
in Hilversum ooit aan Siebe van der Zee durven of willen vertellen dat hij, als directeur
van de Avro, veel machtiger en invloedrijker is dan de minister van WVC, en dat
hij, zeker op dit terrein, weinig van een confrontatie heeft de duchten. Ik durf er dan
ook wat om te verwedden dat óf Het land der letteren, óf een nieuwe Unicef-plaat
ten bate van het Kinderfonds van de Verenigde Naties, afgelopen zaterdag in Mies
ter sprake zijn gekomen. En als ze verstandig is, zelfs allebei. Siebe of geen Siebe,
Brinkman of geen Brinkman!
■
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